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PRO n n S TÁN S 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkeszt í»«i<Ig': 
IX. kerület, Pi/iu-wa szán-, hová a kézira tok 

cimzendók. 
Ki odri-hivatal : llnrin/ánszkit Viktu. kőni/vk-ienk-rlfisie (Akadémia 

bérháza , hová az t'lüfiz. és hirdet , 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 csütörtökön. 
E l ő f i z e t é s i á r a : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész érre : 9 frt, 

Eí/yes Hzárn áru tlO kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 37-ik évfolyamra nyitunk előfizetést. A 

régi bizalommal, s eddigi p rog rammunk alapján. 
A vallás-erkölcsi életben a megelevenítő 

Lélek a fődolog. Ennek életrekelését , ennek mű-
ködését sürget jük és munkál juk jövőben is. Ilogy 
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 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-
tasat, az egyház anyagi szervezését, a lelkészi 
és tanítói fizetések emelését folytonosan sürgetni 
és lehetőleg elősegíteni egyik legfőbb teendőnek 
ismerjük. Ez a mi egyházpolit ikai program-
munk. 

Bizalommal kér jük olvasóink és munka-
társaink támogatását . 

A Lap előfizetési á r a egész évre 9 frt, félévre 
4 frt 50 kr., negyedévre 2 frt 25 kr. Szegényebb 
sorsú, nevezetesen 600 fr tnál csekélyebb fizetésű 
s ál talában minden IV-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. 

ÍL 
ff* 

Serkenj fel, te, ki aluszol. 

Szorongó szívvel s mégis jó reménységgel 
köszönjük az u j esz tendőt ; félve, ele meg nem 
ijedve az idők járásától. 

Ha er re a mi szegény egyházunkra, meg-
fogyatkozott hitére, csüggeteg pásztoraira, közö-
nyös tagjaira, e lernyedt életére, kopott intézmé-
nyeire gondolok: szivem elszorul, félek a jöven-
dőtől. 11a végig tekintek örökösen adminisztráló 
hatóságain, te rhek miatt zúgolódó fiain, hitkö-
zöny és szekták- által a láaknázott gyülekezetein, 
kenyérér t kiáltozó szolgáin, némely áltanácsosai-
nak tanács ta lanságán: le lkemre aggodalmak ne-
hezülnek, szivemen »átfut a nem-lét iszonya«. 
A képnek er re a sötét oldalára tekintve önkény-
telenül fölmerülnek lelkemben a kérdések: Oh 
egyházam, ha tudsz-e, ha fogsz-e megállani a 
készülő nagy válságok között? Vájjon megáll-
nak-e híveink és gyülekezeteink a szabad vallás 
nyitotta szabad ve r senyben? Vájjon megtar that -
juk-e híveinket a polgári mellett az egyházi 
házasság iránti h ű s é g b e n ? Vájjon megvédhet jük, 
megőrizhet jük a vegyes házasságból született 
gyermekeket evangéliumi egyházunknak ? Vájjon 
nem fogják-e ezek a nagy rázkoclások megren-
díteni népünk vallás-erkölcsi hitét és é le té t? 
Vájjon lesz-e erőnk és bátorságunk megharcolni 
az egyházi és valláserkölcsi válság nehéz harcá t ? ! 

Mert az kétségtelen, hogy a tervezett vallás-
ügyi változások sok tekintetben egészen u j élet-
viszonyok közé helyezik az egyházakat. A szabad 
vallás folytán az egyházhoz való tar tozás vagy 
nem tar tozás egészen szabad erkölcsi alapra, a 
hívek önkénytes hi tbuzgóságára, erkölcsi meg-
győződésére helyezkedik. Vegyes házasoknál az 
erősebb hitű házasfél akara ta szabja meg a gyer-
mekek vallásos nevelését. Házassági áldás, eske-
tés a hívek hi tbuzgóságán fordul meg. A szabad 
vallási közösség s az önkénytes erkölcsi vonza-
lom súlypont jára helyezkedik át az egyházi élet. 

l 



S ez által a keresztyén hit nyílt harcba keve-
redik a hitetlenséggel és a balhittel. 

Vajh nem fog-e megtörni bennünket ez a 
harc, nem fog-e megrendíteni a gyors átmenettel 
járó nagy erkölcsi rázkódás? 

Bizonyos, hogy az átmeneti időszak áldozatot 
fog kívánni mitőlünk is. Bajainkat föltárja, sőt 
kitörésre juttatja, hibáinkat napfényre hozza, 
híveinket megrostálja, alkalmatlan pásztorainkat 
kiselejtezi, tétlen tisztviselőinket kiszorítja, erő-
és lélektelen intézményeinket elsorvasztja, egy 
szóval erőnket és életképességünket kemény 
próbára teszi. Az álbékesség helyére küzdelmet, 
az álmosság helyébe munkásságot ültet. 

Ettől félnünk kell, ettől félni jó, ele meg-
ijednünk nem szabad, sőt örülnünk kell az erő-
fejtő megpróbáltatásnak, e hitedző harcnak, s 
tisztító viharnak, mely reánk várakozik. 

Mert az egyházi viszonyainkról előbb fel-
mutatott sötét kép csak egyik oldala a teljes 
képnek. A másik derültebb, biztatóbb és élettel-
jesebb. Van még nekünk ellenálló erőnk, mely 
»megfogyva bár, ele törve nem« ól a Krisztus 
anyaszentegyházában. Van még nekünk életké-
pes, harcratermett , teremteni tudó hiterőnk és 
erkölcsi energiánk, mely a bajoktól meg nem 
ijed, a küzdelemtől vissza nem riaclcl, a meg-
próbáltatások között el nem ernyed. Vannak még 
hitbuzgó, keresztyén erényekkel ékeskedő fór-
fiaink, pásztoraink ós elöljáróink, kikre számítha-
tunk a megpróbáltatás nehéz napjaiban. Van még 
nekünk biztos fegyverünk az evangéliumi erőkben, 
melyekre a ki támaszkodott, még soha el nem 
bukott, meg nem szégyenült. És van nekünk 
hű vezérünk ós fejedelmünk a Jézus Krisztusban 
ós az ő szent Lelkében, kik soha el nem hagy-
ták a benne igazán bízókat! Azért ne félj kicsiny 
sereg, ne félj, csak higyj ! Szorongattatunk, de 
végkép meg nem szoríttatunk, kétségeskedünk, de 
kétségbe nem esünk, földre veretünk, ele el nem 
vesztetünk ! 

De hogy ez az erő, ez a fegyver, ez a vezér 
diadalra vezessen, szükség minékünk egyetem-
leg felserkennünk, felébrednünk. Serkenj fel, te, 
ki aluszol ós kelj fel a halálból ós megvilágo-
sodik néked a Krisztus. 

Sokan aluszszák közöttünk a tétlenség, hit-
közöny, erkölcsi ernyeeltség és elpuhulás halá-
los álmát. Ezeket fel kell ráznunk, fel kell támasz-
tanunk dermecltségökből. Mert nem a küzdelemtől 
kell félni, hanem az ál-békességtől, a ker. erények 
elerjedósétől. Rá kell mutatnunk előttök a nehéz 
időkre, a meginduló harcra, a ránk váró munkára-
Egy nagyszabású hitébresztő munkába kell fog-

nunk, mely Kárpátoktól Adriáig hangoztassa: 
Serkenj fel, te, ki aluszol és kelj fel a halálból. 

Ezt az ébresztő erőt, ezt a megelevenítő 
hatalmat csak a bennünk, minden egyes lélekben 
megvilágosodott Krisztustól nyerhetjük. Azért 
kérjük, vegyük tőle hitteljes bizalommal s ezzel 
felfegyverkezve, tegyünk kezet a munkára. Krisz-
tus lelke által vezettetve, általa megbátorítva és 
megerősítve oly hatalmas erők birtokába jutunk, 
melyeken a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. 
Hitünk tevékeny lesz, mert isteni erő mozgatja; 
buzgóságunk kitartást nyer, mert Isten erejéből 
táplálkozik; szeretetünk munkás lesz, mert az 
örök tevékenység igazgatja; reménységünk meg-
szilárdul, mert isteni alapra épült; győzelmünk 
biztos, mert a Leghatalmasabbal szövetkeztünk. 

Krisztus ébresztő és megelevenítő lelkére 
minclen keresztyén léleknek szüksége van, ele 
legfőképen a gyülekezetek pásztorainak. A meg-
próbáltatást ők érzik meg legjobban, a harcot 
ők harcolják meg a legerősebben, a munkából 
nekik jut ki az oroszlán rész. Istennek Jézus 
Krisztusban kijelentett bölcsesóge, hatalma, meg-
váltó ereje az ő leikeikben kell, hogy legjobban 
megfoganjon és meggyökerezzék. Hogy a Krisztus 
evangéliumát lelkesen ós hathatósan hirdethessék. 
Hogy a kicsinyek és nagyok vallásos oktatását 
sikeresen végezhessék. Hogy a társadalmi, bei-
missziói, pastoralis és más evangélizáló keresz-
tyén munkásságban serényen forgolódhassanak. 
Hogy élő ós irott szóval katedrán és sajtóban 
szüntelen hangozzék a hitébresztő szózat: Ser-
kenj fel, te, ki aluszol! Mert ha a vallásügyi 
változások hatása alatt sikerül hitre ós tevékeny-
ségre serkentenünk az álmos ós közönyös leike-
ket, akkor a különben politikai ós nemzeti érde-
kekből csinált egyházügyi reformok az egyházi ós 
vallás-erkölcsi életre is üdvös hatásúak lesznek, 

Azért szüntelen imádkozzunk az ébredés 
lelkéért ós ernyedetleniil dolgozzunk e lélekkel; 
a többit elvégzi Isten kegyelme bennünk és 
általunk. Tegyük az uj esztendő főfeladatává a 
serkentés ós hitébresztós munkáját, hogy ne 
találkozzék egy alvó és dermedt lélek se közöt-
tünk. Akkor ne féljük se a fenyegető egyházi 
válságtól, se a lábra kapott hitközöny sorvasztó 
hatásától, se a sokszor felpanaszolt szegénység 
bénító nyomásától. Krisztus lelke és evangéliuma, 
mely Istennek hatalma, mindazt előteremti, a 
mi nélkül szűkölködünk. 

Serkenj fel azért, te, ki aluszol és megvilá-
gosodik néked a Krisztus! 

Váradi F. 



I S K O L A Ü G Y . 

Adományok a debreezeni egyetemre. 
A debreezeni s más lapok nyomán ugy nagyjában 

össze lehet számítani azokat az adományokat, alapítvá-
nyokat és ajánlatokat, melyek a debreezeni kollégium 
egyetemmé fejlesztésére eddig tétettek. Midőn ezt az össze-
számítást röviden megteszszük, megjegyezzük, hogy az 
»egyetem« nevével való sátorozási nagyzásnak tartjuk, 
melyre sem a zsinat végzése, sem a dolog természete 
nem jogosít fel. De ártatlan nagyzásnak tartjuk, melyből 
az ügyre jó származhat. Mert azt minden hozzá értő jól 
tudja, hogy két-három millió koronával nem lehet egye-
temet alapítani akkor, mikor oly kis egyetem is. mint 
a kolozsvári, évenként 500 ezer koronába kerül, a minek 
5 százalékkal számítva 10 millió korona tőke felel meg. 

A nyilvánosságra jutott adatok szerint másfél millió 
korona van eddigelé együtt a nagy cél javára. 

Mult évi szeptember óta csupán Debreceenböl — 
Kövesdy János nagy alapítványával együtt — 197,161. ko-
rona folyt be. Hajdumegyéből eddig már 30,700 "koronát 
küldtek be, és a Tiszántúlról összesen 55,496 koronát 
ajánlottak fel eddig az egyetem céljaira. Ez tehát összesen 
283,357 korona. 

Ehhez az összeghez számítandó továbbá Debreczen 
város 400.000 koronás és a debreezeni ev. ref. egyház 
100,000 koronás — másfél évvel ezelőtt tett — alapít-
vány. Ehhez járulnak a már részben befizetett és tőké-
sített alapítványok, részben végrendeletekben biztosított 
összegek s alapítványok, a melyeket az egyházkerület mint 
számításba vehető alapokat és tartaléktőkéket jelölt meg. 

Ezek az alapok — a melyek legnagyobb részben 
debreezeni eredetűek — a következők: 

1. a Szártory-alapból egy uj tan-
' szék létesítésére kiszakítható . 
2. Margitav-alap 
3. Somogyi-Herz-alap 
4. György Endre alapítványa . . 
5. a Miklóssy Mózes 32,000 frtos 

alapítványából körülbelül 1js-rész 
6. Könyves Tóth-Simonffy alapítv. 
7. Simonffy-Szabó alapítvány . . 
8. Egy még most ismeretlenül ma-

radni akaró debreezeni polgár 
végrendeleti alapítványa . . . 

9. Soór Gábor alapítványa . . . 
10. Degenfeld Imre gr. örököseinek 

alapítványa 

100,000 korona 
58,000 » 
28,000 » 

1200 

10,000 
100.000 
30,000 

60,000 
108,000 

74,000 korona. 

A debreezeni egyetem uj alapja tehát összesen 
1.351,857 koronát tesz eddig, amibe nincsenek beleszá-
mítva a régi alapot képező, félmilliót érő hatalmas épület, 
a már meglévő tanszékek, gyűjtemények, gazdag könyv-
tárak. 

Érdekes felemlíteni, hogy .az eddigi eredményhez 
20,000 koronával járult már eddig is a debreezeni zsidóság 
és előrelátható, hogy az adakozók sorában tekintélyes 
számban lesznek képviselve a debreezeni és hajdumegyei 
katholikusok is. 

Ujabban az egyetem javára a kollégium tanárai 
a maguk körében ötezer koronát gyűjtöttek. 

Berger, Rözler. Horvát építészek téglagyári vállalata 
az egyetemi építkezésekre százezer téglát ajánlott, vagy 
ennek pénzbeli értékét, 2800 koronát. 

Legújabban a nánási ref. egyház 2000 koronát sza-
vazott meg. 

Csák Amália 800 koronát adományozott. 
Balmaz- Újváros 5000 koronás alapítványt tett. Szász 

Károly püspök értesítése szerint a dunamelléki egyház-
kerületben eddig 4191 korona gyűlt be erre a célra. 

Szóval a gyűjtés megkezdődött és folyik több félé. 
A siker is elég szép, kezdetnek kivált szép. Mert az eddi-
gieket még csak reményteljes kezdetnek kell tekintenünk, 
ha azt akarjuk, hogy célt érjünk. Ha a millenniumig 
minden évharmadban annyi pénz gyűl össze, a mennyi 
a mult év utolsó harmadában összegyűjtetett, akkor a 
debreezeni egyetem jövője biztosítva lesz. Faxit Deus! 

S. S. 

Középiskolai eongressus. 
A középiskolai tanáregyesület indítványa, 

A millenniumi kiállítás jelentőségének emeléséhez 
a tanáregyesületnek is hozzá kell járulnia a maga módja 
szerint azokkal az eszközökkel, melyekkel rendelkezik. 
Kiállítani valója nincsen egyéb, mint Közlönyének kötetei: 
a középiskolai tanügy összes mozzanatainak föltüntetésére 
maga a kormány vállalkozik. E téren is megtette az egye-
sület kötelességét. Az a kiállítás, melyet 1891-ben rende-
zett, hasznos tanulságokat szolgáltatott, melyeket 1896-ra 
igen jól lehet majd értékesíteni. Az egyesületre azonban 
más föladat háramlik. Mint a középiskolai kérdések meg-
vitatásának egyetlen szabad testülete, rendes évi össze-
jöveteleinek keretét ez alkalommal tetemesen ki kell 
tágítani s oly gyűlést rendeznie, mely méltó legyen az 
alkalomhoz s középiskolai tanügyünk történetében nyomot 
hagyjon. 

E célra az évi közgyűlés rendes jellegéről 1896-ban 
le kell mondanunk; a beszámolások, választások a gyűlés-
nek csak igen alárendelt momentumát képezhetik. A fő-
dolog egy nagy középiskolai eongressus lesz, melyen a 
középiskolai tanügy égető kérdéseit meg fogjuk vitatni. 
Az évi közgyűlés e congressusnak csak függeléke vagy 
bevezetése lehet. 

Milyen lesz az a eongressus ? Országos vagy nemzet-
közi ? 

Ha országos congressust rendezünk, erre meg fogjuk 
hívni az összes tanár- s tanügyi testületeket, melyek 
középiskolai kérdések . elméleti vagy gyakorlati megoldá-
sával foglalkoznak. E congressust a tanáregyesület elő 
fogja készíteni, rendezni, de már ebben a stadiumban is 
segítségül fogja hívni azokat a testületeket, melyek rész-
vételüket bejelentik. Mert a eongressus, ha létrejön, egészen 
független lesz a tanáregyesülettől, a tanárság s tanügy-
barátok gyűlése lesz, mely maga állapítja meg szervezési 



szabályzatát, ügyrendjét, programmját, maga választja 
elnökségét, közli tanácskozásainak eredményét stb. A 
tanáregyesület feladata ily gyűlés megtartására az impul-
sust megadni, a gyűlés létrehozásában részt venni, de 
ezzel feladata véget, is ér. 

Igen fontos okok szólnak azonban a mellett, hogy 
ne országos, hanem nemzetközi congressust rendezzünk. 

A legfontosabb kétségkívül az, hogy a középiskolai 
ügy egy bizonyos ponton tul már nem nemzeti, hanem 
nemzetközi ügy s igy ha lenpíteni akarunk rajta, azon 
kell lennünk, hogy nemzetközi tárgyalását indítjuk meg. 
A modern műveltség áramlatai majdnem minden ország-
ban a régi középiskolai szervezetet, mely szintén nemzet-
közi. át akarják alakítani. Majdnem mindenütt hasonló 
problémák megfejtésén fáradoznak s habár a problémák-
nak minden országban más-más a szinük és speciális 
formájuk, az illető nemzetek történeti fejlődése, műveltségi 
foka. szükségletei és szelleme szerint: ezek a különböző 
szinü és formájú problémák mégis annyira rokonok, hogy 
minden ország tanulságot merílhet a másiknak tapaszta-
lataiból, kísérleteiből s elméleti harcaiból. A nemzetközi 
fejtegetések ez esetben nem a nemzetinek ellenségei, 
hanem hasznára válhatnak. 

Példák bőviben kínálkoznak. Nemzetközi probléma 
a modern közé/á^kola szervezete Mind Francia-, mind 
Németországban legújabb kísérletekkel találkozunk a közép-
iskola szervezésére s kétségkívül rendkívül érdekes s tanul-
ságos volna, ha hivatott franczia, német stb. tanférfiak 
közvetetlenül, élő szóval, számot adnának az elért ered-
mények tanulságairól s azokról a szempontokról s esz-
mékről, melyekből kiindultak. Talán az illető nemzetek 
tanügyi emberei is szívesen élnének az alkalommal, hogy 
neutrális téren találkozhassanak békés eszmecserére s 
kölcsönös felvilágosításra. Valószínű, hogy addig a mi 
reformunk ügye se dőlt még el végkép s ígv még e célra 
is értékesíthetnők a congressus tanácskozásait. Különben 
is e téren nincsen megállapodás. Nem remélhető, hogy 
egy csapással találhassuk meg azt az organizációt, mely 
nehánv nemzedék szükségleteit kielégíthetné Egy nemzet-
közi congressus idejét azonban elérkezettnek gondoljuk. 
A reformeszmék annyira megértek, hogy ha nem is egy-
hangú megállapodásokat, de mégis a nézeteknek egymás-
hoz való közeledését remélhetjük. 

Hasonlóan nemzetközi jellegű a nyelvelt tanításának 
kérdé-e. Mily szerep juthat a holt nyelvnek, milyen az 
élő idegeneknek, mely módszerek bizonyultak legjobbak-
nak, miféle célokat szabad kitűznünk — mind e kérdé-
seket mindenütt vitatják, mind e vitatkozásoknak már is 
megvannak gyakorlati következményeik. A nemzetközi 
congressus egy nagyméretű enquéte jellegével bírna, me-
lyen hivatott emberek elmondhatnák nézeteiket és tapasz-
talataikat. 

Ezzel összefügg a természettudományi tanítás, továbbá 
az arsHi<tik(ii nevelés kérdése. Köztudomásu. hogy ez a 
harctér egyik legfontosabb positiója. A természettudomá-
nyi tanítás a tán,adó fél, mely tért akar hódítani; az 
aeslhetikai nevelés az a nagy erő, melytől a középisko-
lának az egész emberre ható befolyását várjuk és remél 
jük E kérdések eldöntése kihat a középiskolai szervezet 
kérdésére, ezek megoldása után alkothatunk magunknak 
tiszta képet e szervezet jövő alakulásáról. 

Csak említem a lesti nevelés, az iskolai eqészségüyy 
kérdését, melyekre nézve már nemcsak elméletekkel, ha-
nem számot tevő tapasztalatokkal rendelkezünk. De nem 
kevésbbé fontos a középiskolai tanítás határainak meg-
jelölése. Milyen legyen a leányok fdsöhb oh tatása ? Milyen 
a középiskola viszonya más a népiskolai fokon felül álló 

iskolákhoz? Mind e kérdések, melyeknek száma még öreg-
bíthető volna, élénken foglalkoztatják a középiskolai tan-
ügy elméletével és gyakorlatával elfoglalt férfiakat. A 
legkiválóbbakat összegyűjteni és kölcsönös eszmecserére 
bírni, rendkívül tanulságos, talán korszakos volna a közép-
iskolai tanügy történeteben. A nemzetközi középiskolai 
congressus a millenniumi kiállítás alkalmával oly eszme, 
mely nagyon megérdemli, hogy foglalkozzunk vele. 

Csak két kérdés előleges eldöntése szükséges még. 
Vagyunk-e a fejlettségnek ama fokán, hogy meghívhas-
suk az egész világot velünk való tanácskozásra? S vájjon, 
ha ebben a hitben vagyunk, osztoznak-e mások is ebben 
a mi hitünkben, s el fognak-e jönni a mi meghívásunkra ? 

Az első kérdésre igennel felelhetünk. Középiskoláin-
kat, tanszereinket, épületeinket megmutathatjuk az egész 
világnak Tanterveink, szervezeti szabályzataink stb. nem 
ismeretlenek a külföld előtt sem és nagy méltánylásban 
részesültek. Szakembereink közt számosan igen járatosak 
az európai tanügyi irodalomban s a nemzetközi vitában 
is helyt fognak állani. Igen sokan tudnak franciául és 
németül, ugy, hogy se tolmácsokban nem lesz hiány, se 
a vitában nem lesznek nagyobb akadályok, mint a mi-
lyenek nemzetközi összejöveteleknél rendesen fölmerülnek. 
A congressus gondos előkészítése — a mi a fődolog — 
bizonyára igen nehéz, de ha komolyan hozzáfogunk, ez 
a nehézség se fog legyőzhetetlennek bizonyulni. 

Rólunk bizonyára igen ferde nézetek vannak elter-
jedve a külföldön s azért nem merem mondani, hogy az 
idegenek elegendő számmal fognak jönni. De meg kell 
kisérleni a dolgot, ha visszautasítják meghívásunkat, akkor 
a congressusból nem lesz semmi. Meg kell a kísérletet 
már azért is tennünk, hogy ezeket a ferde nézeteket 
kikorrigáljuk. A külföldiek különben szívesen jönnek Ma-
gyarországba; nem rég volt itt ornithologiai congressus, 
a jövő évben lesz demographiai, mindkettő nemzetközi. 
Ha jól emlékszem statisztikai s archaeologiai is volt már. 
Magyarország felé elég nagy érdeklődéssel tekint a külföld, 
rohamos culturai haladásunk nagy sympathiát kelt min-
denütt. A szakembereknek pedig talán még kellemes lesz. 
hogy a mint előbb mondottam, neutrális téren találkoz-
hatnak Mindenütt vannak nagy középiskolai egyesületek, 
ha mások nem, ezek képviselői bizonyára elfogadják meg-
hívásunkat. De valószínű, hogy sokan eljönnek, mihelyt 
biztosítjuk őket. hogy a congressuson mindenki a maga 
nyelvén beszélhet s hogy a tárgyalásokat három nyelven, 
magyarul, franciául és németül fogjuk közzétenni. A né-
metet és franciát említem, mert Német- és Franciaor-
szágban a középiskolai mozgalom a legélénkebb s a leg-
több culturember egyet e két nyelv közül bizonyára megért. 
A kiállítás is vonzza majd az embereket s a millenium 
ünnepélye, a melyet a külföldre nézve sem léhet érdek-
telennek tekinteni. Kevés eseménye a modern történetnek 
érdekesebb, mint Magyarország ezredéves fennállása. 

A sikerhez azonban még keltő szükséges. Először, 
hogy a kormány s a főváros ségítsen bennünket anyagi-
lag. Ily congressusok pénzbe kerülnek; a tanügyi nem 
kerülne túlságos sokba, de mégis többe, mint a mennyivei 
az egyesület, mely nagyon szegény, rendelkezik. Az egye-
sület adhatja a munkát, de a pénzt a kormánynak és 
esetleg a fővárosnak kell adnia. Kell egy külön iroda a 
congressus előkészítésére, illetőleg néhány ember, ki az 
administrativ és szellemi teendőket, a levelezést stb. végzi, 
kellenek nyomtatványok és referátumok kinyomatása stb. 
A congressust alaposan elő kell készíteni, különben nagy 
kudarcot vallanánk, az előkészítés meg pénzt fogyaszt. 
Azután még szükséges, hogy a kiállítási bizottság hozzá-
járuljon az ügyhöz, a közokt. miniszter is fölkarolja az 



eszmét s a kormány diplomáciái úton hívja meg a meg-
hívandókat. Biztosítani kell továbbá a meghívottakat, hogy 
a nemzetközi congressusokkal járó külsőségek, hivatalos? 
fogadás, ünnepek stb. se fognak elmaradni. Ez a pén?; 
nem volna hiábavaló kiadás. A tanférfiak a leghálásabb, 
mert a legintelligensebb közönség, a melytől a legtöbbel 
várhatjuk a Magyarországról elterjedt balnézetek eloszla-
tására. Ez pedig bőven megéri azt az öt-hatezer forintot, 
melybe a congressus kerülne. 

T Á R C Z A. 

Horváth Márk és Szegedi Kis István. 
Egyháztörténelmi tanulmány és korrajz.1 

Szegedi Kis István négy egész évet töltött Laskón, 
s ha bámuljuk ama rendkívüli és sok oldalü tevékeny-
séget, melyet ezen idő alatt a laskói parochia falai közt 
a protestáns tudat erősbítésére és az egyházi élet fejlesz-
tésére kifejtett: még több okunk lesz meghajolni nagy 
lelke előtt, ha csak parányi részben is ismerjük ama 
sokszorosan nehéz viszonyokat, melyek közt forgott, s 
apostoli buzgalommal és mindenre, még halálra is kész 
elszántsággal munkálkodott. 

Az iga, mely alatt Baranya népe a 150 éves Ozmán-
uralom idején nyögött, soha sem volt súlyosabb, mint 
épen ezen időben, midőn az A1 Duna vidékét teljesen 
uralma alá hajtani s ott véglegesen elhelyezkedni ipar-
kodó török egyre-másra vívta a hatalom birtoka fölött 
az élet-halál harcot. Erőfeszítései sikertelenek voltak, 
Szigetvár alatt két izben is csúfos kudarcot vallott. A 
megvert ellenség mindig réme a védtelen szegény népnek 
s a törököt kétszeresen azzá tette ama körülmény, hogy 
szenvedett vereségeit nem csupán Horvát Márk hősi 
elszántságának, hanem a szigeti vár ellen általa minden-
felől felhajtott községek fenyegető magatartásának is tulaj-
donítá«, kik azt kiáltják, hogy csak az Ur Isten támasz-
tana akármi kevés ellenséget, mind ők maguk reájuk 
támadnának*. A különben is bőszültet még bőszültebbé 
tette a nem titkolt közhangulat, s dühében boszúját a 
föld népén, még inkább pedig annak erősen gyanúba vett 
vezetőin, a prédikátorokon és tanítókon tölté. Thuri Pál 
beszéli ezen időből, hogy »a török éjjel-nappal áskálódik 
papjaink és oskoláink ellen, mert azt tartják, hogy ezek 
okai, hogy a magyar nem akar törökké lenni. Nincs oly 
pap, kit a török meg nem veretett volna, kivéve egy 
magamat. A veretés átalán mindennap foly; a legkisebb 
okért a hibásnak talpát ugy elverik, hogy a bőr is lemegyen 
róla. Mikor a törökre nézve egy-egy harc szerencsétlenül 
üt ki, egész boszúját mindjárt a prédikátorokon tölti, 
mert — ugy mondják — ők okai minden szerencsétlenség-
nek, átkokat bocsátván ő ellenük az Istenhez. Ily váddal 
háromszor fogták el püspök urunkat is, s kötözve vitték 
a vesztőhelyre, hogy lenyakazzák, de az Isten csodálatos 
módon megoltalmazá mindannyiszor*.2 

1 Részlet »Szegedi K. István dunántuli működése, s Tolna-
Baranya reformációja* című műből. 

2 »Idea Chrislianorum Ungarorum sub Tyrannide Turcica«, 
lapszám nélkül kiadva Mol nár Albert állal 1616-ban Oppenheim-
ban. Mikor irta azt Thuri Pál ? nincs jegyezve, de következtethetni 
abból, a mit műve végén mond: »Veritas hujus scripti manifesta 
est. Similiter scripsi etiam ad nostrum Molnár, quae Epistola in 
multas urbes et oppida Transylvaniae perlata est, et multis Mag-
natibus persvasit, ut filio üegis Iohunnis auxilia denegarent. Mol-

Skarica nem beszéli, hogy Szegedi Kis István Laskón 
laktában is szenvedett volna török fogságot, s ugyanazért 
bízvást hihetjük, hogy a íolnai Rektor által említett ŴSJTJÖ/Í 
urunk Sztárai volt, de az a sors, mely a nagy reformá-
tort többször állítá szembe a halállal, damoklesi kard 
gyanánt függött Szegedi feje fölött is, s küzdelmes pályáját 
egyszersmind félelmessé tette. Szabadsága és élete egy 
percig sem volt biztonságban és pedig annyival inkább, 
mert ő maga sem őrizte azt s féltette ezt, sőt maga ment 
szembe a veszélyekkel és halállal. »Az terekek az utakat 
mindenütt állják — írja Szigetből Szekcsői Máté — őrzik 
és az szegénységet ide be nem bocsátják; még az gyalog 
míves nép is, a honnat jünnek ugyan nagy titkon és 
lappangva jünnek, mert az terekek erőssen bintetik őket. 
fogdossák, nyársban is vonnyák közülek némelyeket.* 
Szegedi előtt még kevésbbé volt nyitva és bátorságos 
mindenfelé az út, de ő semmivel nem gondolt, élete is 
neki nem vala drága csak elvégezhesse örömmel futását 
és a szolgálatot, melyet vett az Ur Jézustól. És elvégezte 
azt. Püspöki tisztében forgolódva eljárt egészen a Somogy-
ságig és elment oda is, hova a török csak maga szeretett 
volna menni, de másokat nem eresztett: eljárt Sziget-
várába, és a kiket az legyőzni nem tudott, ő foglyul vitte 
azoknak lelkét a Krisztus engedelmére, szivöket pedig 
meghódította saját számára. Nagy tudománya, mély böl-
csesége és apostoli buzgalmával minden rendű és rangúak 
tiszteletét és ragaszkodását, szerezte meg magának, annyira 
hogy a szó teljes értelmében rajongtak érte kivétel nélkül 
mindenek. Magukhoz hívták a mágnások, üdvözölték a 
nemesek, s ezek és azok még a messze távolból is aján-
dékaikkal segítették és kötelezték le magukat.1 

Érdekes volna névszerint ismerni és előszámlál-
hatni ama főrangűakat és nemeseket, kik kétségkívül nem 
csupán kiváló egyénisége, hanem az általa képviselt ügy 
iránti rokonszenvből is segélyükkel támogatták, pártfo-
gásukkal bátoríták nehéz helyzetében és munkájában az 
Isten emberét. Életirója mélyen hallgat róluk s ugyanazért 
egyenesen nem is mutathatunk rájuk; vannak azonban 
adataink, melyeknél fogva tájékozhatjuk magunkat az 
akkorbeli birtokosokat és birtokviszonyokat illetőleg 

A török uralom előtt számos nemesség lakta Bara-
nyát. Régi okleveleink említést tesznek kisasszony fai, 
dinnyeberki, viszlói, irányi, só<-wrfik<i és egyéb közne-
mesekről. s hogy egykor számos főúr is lakott Baranyá-
ban. mutatják az egykor területén álló t, várak: Siklós, 
Baranya vár. Szekcső, Sár-Somlyó, Zontivár, Márévár, 
Szászvár, Földvár. Szent-Lőrinc, Bélavár, Kantavár, Kő-
szeg stb. Ezek, miként átalában az országban létezett 
összes várak, mind főúri családok magán tulajdonát ké-
pezték Budának törökkézre kerültéig, a mikor vagy vég-
képpen elpusztultak, vagy a török birtokába jutva, ennek 
szolgáltak védelmi és tartózkodási helyül; tulajdonosaik 
pedig — uj otthont keresve maguknak — szerte széle-
deztek az országban, vagy mint a íölrebbentett sas ott 
kóvályog fészke körül, le-lecsapva ellenségére : ugy ők is 
a hódoltsági terület közelében, többnyire Szigetvárban 
tartózkodva folytonos csatározásban nvugtalaníták az ősi 
lakot elfoglalt pogány törököt. Szegedi Kis István laskói 
prédikátorsága idejéből a következőkről van tudomásunk: 

nár Gergely, kivel 1554 ben együtt látogatta a wittenbergi egyete-
met. a kolozsvári iskolának volt Rektora s 1558-ban már meghalt; 
és igy az »Idea Christianorum Ungarorum* 1556 vagy 1557-ben 
készült s Thuri Pál is ezen időben lehetett tolnai Rektor, mert 
1560-ban már sajó-szent-péteri prédikátor volt s mint ilyen vett 
részt 1562 ben a gönci Zsinaton. 

1 >Ambiebant eum cuncti, vocitabant magnates, salutabant 
nobiles, muneribusque cohonestatum etiam a longinquo demera-
bantur et adjutabant.* Skarica. 
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Perényi Gábor. Bírta az atyja után örökölt s már 
előszámlált községeket. Valpó és Siklósvára törökkézre 
jutván, a valpói uradalom feje Ztára, a siklósié p?dig 
Bel köz lett. 

A nagyságos kisasszony falvi István f f y urak, Miklós 
és János közösen bírták Kisasszony fal vát, Vezert, Kyzdert 
(Kis-Dér) Keryst, Kis-Teleket, Gilvánfalvát, Harasztit, Hat-
vant. Kottián egy részét, Baranyavárt, Lapancsot. Aranyos 
és Pazdány egy részét. Csiaszt (Oászta.) Uvlakchiát 
(Lakócsa Szigetvár mellett) és Keresztest. Istcánffy Miklós 
a történetíró és alnádor született 1538. dec. 8-án. s apja 
volt Pál, a >Volter és Gri.seldis* irója, ki 1532-ben 
Perényi Péterrel tartva, a mohácsi mezőn szinle török 
fogságba jutott. Istvánffy Miklós Horválh Márknak özve-
gyét, bajnai Both Erzsébetet vette nőül. de ezzel aman-
nak csak kincseit örökölte s nem egyszersmind tisz-
tább vallási meggyőződését is. Éveken át (1562 — 1568) 
Oláh Miklós primásnak volt titkára, s erősen túlzó kath. 
felfogásának nem csupán történeti müvében hagyta mély 
nyomait, hanem azzal is tanúsította, hogy keresményét 
és könyvgyűjteményét a zágrábi jezsuitáknak hagyta. 
(Nagy Iván. Magyarország családai VI: 148 és 260. 1) 
Testvére János török fogságba esvén a kiváltási sarc 
fejében jószágai elzálogosíttattak Horváth Márknak s 
majd halála után özvegy anyja a zálogjogot perennizálta 1 

Guthi Orszáqh Kristóf birta Keöblit minden tarto-
zandóságaival. I. Ferdinánd idejében országbíró és királyi 
tanácsos. Felesége Zrinyi Miklós leánya Ilona volt. Nővéreit: 
Ilonát Perényi Gábor, Borbálát enyingi Török Ferencz 
bírta feleségül s ezekkel együtt ő maga is erős híve volt 
a prot. vallásnak. Ferdinánd számos levélben intette, hogy 
hagyja el Kálvin tudományát és térjen vissza ősei hitére. 
Korán, 32 éves korában halt meg csejtei várában s benne 
magva szakadt az Országh famíliának. 

Bosnyák Márton bírta Szavát és Csarnotát, melyek 
előbb a somogvvári ahbátia, talajdonát képezték. Éppen 
ily papi birtokok voltak egykor a jelenleg Tolnamegyéhez 
tartozó Szentmiklós, Szerdahely, Ikcse és Ság; ez a 
bátaszéki káptalané, amazok a szegszárdi apátságé. 
Bosnyák Márton 1554-ben babócsai várnagy volt, 1566 ban 
pedig Zrinyi Miklóssal együtt oltalmazta Szigetvárát és 
ott vérzett el augusztus 19-én. 

Bácsmegyri Simon bírta 1557-től Zalátát az Izabellá-
hoz pártolt Bornemisza Farkas után, kiről 1568-ban 
diesérőleg szól Meliusz mint a ref. egyház nagy párt-
fogójáról. 

BuJcsay Bernát birta Baksát és Tarchiát (Tarcsa) 
1528-ban Szapolvai részéről egyik békebiró volt a fegyver-
nyugvás ideje alatti ügyek eligazítására. Verbőci tripar-
titumára commentárt irt és adott ki, mely négy részben 
jelent meg (Tud gyűjt. 183.) IX: 34. J.) 1566-ban már 
nem élt, mert már ekkor Tarcsa Beudeiír (Bödör) Kristófé, 
Baksa pedig Hadován Jakabé volt, amaz Nagy Antal, ez 
pedig Beute iBőte) Boldizsár permissiójából. 

S-elcsÖ?/ Máté 2 bírta Beremént. mely előbb a pécsi 
káptalané volt. Egy ideig az el betegedett Horváth Márkot 
helyettesítette a parancsnokságban, azután Zrinyi Miklóssal 
együtt oltalmazta Szigetet 15('6-ban mindaddig, mig egy 
ágvu golyó mindkét térdét össze nem törte. A török a 
külső várat elfoglalván, az ágyában fekvő Máténak fejét 
vette, feleségét pedig kilenc gyermekével fogságra hurcolta. 

Horváth Márk bírta Monoszlót tartozandóságaival, 
Arányos és Pazdány egy részét Szerecseny János után, 

1 Nagy-őri levéltár Horváfh-féle osztálva. 
2 Budai Ferenc tévesen írja Szecsődi Máténak. Polgári Lexi-

kon. III. 220. lap. 

Gelnán Jesseny János, Bogády Lukács és Ormándy Miklós 
nemes urak porcióját örökösen, Istvánffy János összes 
javait zálogjogon, Mekcsey István birtokait pedig áren-
dába. stb.1 

Ezek voltak Szegedi Kis István korában Baranyának 
birtokos urai. Egy-kettő kivételével mind országos hírű 
férfiak, kik mint kard vagy tollforgatók halhatlan nevet 
szereztek maguknak. Közülök többekről részint tudva van. 
részint pedig gyanítható ugyan, hogy a reformációnak 
hívei valának; de csak az egy Horváth Márk az, kire 
mint Szegedinek különös pártfogójára rámutathattunk. 
Korának e kiváló férfia, s az egyetlen világi főúr, kinek 
nemcsak nevét, hanem tetteit is említheti a Dunamellék 
reformációjának története, megérdemli, hogy vele tüze-
tesebben is foglalkozzunk s alakját az eddiginél nagyobb 
világításba állítani megkísértsük. 
(Foly. köv.) Földváry László. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A francia protestantizmus munkái a XIX. 
században. 

A chicagói világkiállítás alkalmából egy gyönyörű 
francia díszmunka 2 jelent meg Párisban. A velin papiron 
nyomott, remek illusztrációkkal díszített folio kötet nemcsak 
alakilag díszes munka, de tartalmilag is egyik elsőrendű 
alkotása a francia prot. irodalomnak. Lalot lelkész indít-
ványára a francia protestánsok elhatározták, hogy egyházi 
életöket egész teljességében bemutatják az amerikai világ-
kiállításon. így jött létre ez a kitűnő munka, melynek 
alapján egy kis képet akarok felmutatni francia hitsor-
sosaink vallás-erkölcsi tevékenységéről. Ez a munkásság 
nemcsak áldásos, hanem buzdító például is szolgálhat az 
elmaradott egyházaknak, 

A francia protestánsok száma csekély. Minden ár-
nyalatukat és felekezetüket összeszámítva sincsenek any-
nvian, mint a mi Tiszántúli reformátusainK. Mindössze 
700,000 en vannak, köztük 560,000 református, 80,000 
lutheránus, 7000 szabadegyházbeli, 4000 methodista, vala-
mivel kevesebb baptista. Es ez a maroknyi egyház a 
francia pápisták nagy tengerében nem csak el nem merül, 
hanem irodalmi, bel- és külmissziói, jótékonysági és egyház-
társadalmi téren a nagy egyházaknak is becsületére váló 
munkát végez. Van dicső politikai múltja, van elsőrendű 
egyházi irodalma, vannak világhírű szónokai és tudósai, 
vannak hatalmas egyháztársadalmi intézményei s van 
mindenekfelett evangéliumi élő hite, mely hat, alkot, gya-
rapít s napnál fényesebben tanúskodik arról, hogy a hol 
az evangélium a lelkek mozgató ereje, ott a haladás, 
nemesülés, emelkedés elmaradhatatlan; ha kicsi is az egyház 
teste, de nagy és erős a lelke. 

1 Inquisilio universorum bonorum Gabrielis Perényi atque 
cunctorum Nobilium in Gomit. Baronia, Tolna et Símigio. J561. 
Pozsonyi káptalani levéltár. 

2 Les oeuvres du protestanlisme francais au XiX-e siécle. 
Szerkesztette Fr. Puaux. Páris, 1893. Nagy folio alak. 480 lap. 
Ára 16 frt. 



A könyv, mely a francia protestánsok keresztyén 
munkáját bemutatja a világnak, már keletkezésénél fogva 
is érdekes. Nem egy ember s nem egy irány munkája, 
hanem az egész francia protestantizmusé. Különböző 
irányú és felekezetű emberekből alakult bizottmány veze-
tése alatt a francia protestántizmus minden számottevő 
egyénisége dolgozott rajta. Maga a bizottmány lelkészek-
bői és presbyterekből, reformátusokból és lutheránusokból, 
orthodoxokból és liberálisokból alakult. Az irók között 
is képviselve van a protestántizmus minden árnyalata s 
férfiak és nők dolgoztak bele, ezzel is megerősítve az apos-
toli sző igazságát, hogy Istenországában »mindenkinek 
adatik a Lélek nyilvánítása közhaszonra* (I. Kor. XII. 7.). 

A kötetet a francia protestáns egyház rövid, de 
alaposan megirt története nyitja meg. Ezt maga a szer-
kesztő, Fr. Puaux irta. Visszamegy egész a reformáció 
kezdetéig s levezeti a históriát egész napjainkig. Fölemelő, 
tanulságos egy történet a francia protestánsok története. 
A hugenották hősiessége és hithüsége bámulatba ejtő. 
A »Deserte« pásztorainak tevékenysége csudálatos. Az 
üldözések iszonyatosságai borzalmat keltők. S a francia 
protestántizmus épen ezek alatt az üldözések alatt tanú-
sította a legnagyobb hit és erkölcsi erőt, melynek forrását 
a szerző igen helyesen az Isten igéjéhez való szilárd 
ragaszkodásban látja. Egészen azonban a jelen században 
szedhette össze erejét, ekkor tért magához és kezdette 
meg a maga keresztyén egyházi munkáját, fejthette ki 
szabadon a maga latens erőit. 

Magához térésének, lázas tevékenységének és ritka 
erélyének alapja szintén az Istenigéje volt. Könyvünk 
is a történeti resz után először a Biblia-társaságok alakulá-
sáról, ezek működéséről, hiterősítő és hitterjesztő hatásáról 
szól, mint a gyors fejlődés hajtó erejéről. 

A biblia terjesztésére az első alapot Leo párisi 
lelkész gyűjtötte s ő nyomatta 1812-ben az első olcsó 
bibliát. 0 kezdte meg azt a máig is fennálló szép szokást, 
hogy a szegény gyermekeknek az iskolában, az ifjúságnak 
a konfirmációkor, a házastársaknak az esküvő alkalmával 
s a szegényeknek kértökre bármikor a gyülekezetek 
elöljárósága olcsó vagy épen ingyen bibliát osztat. A 
»Société biblique protestante de Paris« de Jancourt márki 
elnöklete alatt 1818-ban alakult, biblia-terjesztésre eddig 
közel 3 millió frankot költött, a bibliát közel 1 . millió 
példányban terjesztette, bibliai könyvtárában a szentírás-
nak 875 féle kiadása található stb. E társasággal szemben 
a volt tagok egy részéből egy uj biblia-fordítás terjesztése 
miatt 1864-ben egy másik biblia terjesztő társaság (Société 
biblique de Francé) alakult, mely fennállása óta 750,857 
bibliát adott el és átlagos költsége évenként 50,000 frank. 
Megjegyzendő, hogy a brit és külföldi biblia-társaságnak 
1820 óta szintén van telepe Franciaországban s ezen 
az uton 1820-tól 1891-ig francia földön közel 9 millió 
biblia jött forgalomba, miből egy évre 180—190 ezer 
példány esik. a ráfordított költség pedig évenként 120— 
150 ezer frankra rug. A biblia terjesztésére minden 
nagyobb vidéki központon segéd- vagy fióktársulatok 

vannak szervezve, melyek a Párisban székelő központi 
társaságoknak mindenben kezökre dolgoznak. 

íme, igv becsülik, szeretik és terjesztik francia hit-
sorsosaink a szentírást! 

Ép ily fölemelő az a munka, melyek a misszió 
terén kifejtenek. Mert van szép külmissziójuk és erőteljes 
belmissziójuk is. A háromszáz évig üldözött francia pro-
testántizmus már 1820 ban Toulousban, később 1822-ben 
Párisban külmissziói társulatokat alakított, melyek évről-
évre szélesebb körre terjesztették ki áldásos működésüket. 
Ma már gyönyörű misszionáriusképző intézetök van Paris-
ban és szép sikerrel folytatják a pogányok megtérítését 
Közép-Afrikában (Lessouto-missio), Tahiti szigetén, Dél-
Afrikában (Zambezi-missio), Kelet-Afrikában, a Francia-
Gongóban stb. Van két missziói lapjok, nyolc misszió-
fiók-egyesülétök, több missziói nőegyésületök, van zsidó 
missziójuk is. Pogány-misszióra az 1892-ik évben 477 ezer 
frankot fordítottak, a zsidó misszióra 1892-ben 8478 frkot 
költöttek. Így szeretik s igy segítik igaz üdvre a pogány 
lelkeket! 

Még nagyobb az erkölcsi szeretetök a saját nem-
zetük iránt. Bel missziói egyesületük is nem egy van. Az 
első (Société évangélique de Francé) 1833 ban alakult 
azzal a céllal, hogy »az evangéliumot Franciaországban 
minden Isten adta eszközzel terjeszsze.« Ez a tevékeny 
egyesület kezdettől a múlt évig belmisszióra kiadott két 
millió 250 ezer frankot, az utóbbi esztendőkben évenként 
közel 100 ezer frankot; alapított 24 gyülekezetet a refor-
mátus, -8-at a szabadegyház, 2-Őt a methodista, 1-et a 
lutheránus egyháznak, s ezekben templomokat épített és 
iskolákat szervezett, ugy, hogy ezek most már mind a 
magok erejéből élő gyülekezetek. Hasonló szellemű tevé-
kenységet fejt ki az 1835-ben alakult evangélizáló tár-
saság (Soc. centrale prot. d'evangélisation), az északi 
keresztyén társulat (Soc. chrét du nord), a Commision 
d'évangélisation (1849 óta), meiy működését a külföldi 
franciákra is kiterjeszti, a lutheránus »Missio társaság« 
(1840 óta) a prot. belmisszió társaság 1854 óta, az 
evangéliumi belmisszió társaság (1870 ótaN>, a prot. kato-
nákat evangélizáló társaság (1854 óta), a Tunisban és 
Algírban evangélizáló társaság. Végre ide kell sorolni 
a franciák között működő nemzetközi evangélizáló társa-
ságokat is. Mindezek száz és száz ezreket gyűjtenek és 
fordítanak évenként az evangélium terjesztésének magasz-
tos céljára. 

Igen érdekes része a munkának a lelkipásztori tevé-
kenységről s ennek intézményeiről szóló fejezet (111— 
138. 1.) is. itt ismertetve vannak először a lelkészi és 
evangélizáló pályára előkészítő iskolák Batignolles-ban, 
Fournon-ban. a Sámuel Vincent iskola Párisban stb. 
mások. Ezek a theol. előkészítő iskolák a theol. fakul-
tásra készítik elő a leendő lelkészeket; rendesen 2—3 éves 
tanfolyammal birnak s a növendékeket szigorú vallásos 
szellemben az érettségi vizsgálatnak megfelelő baccalau-
ratus időszakáig nevelik. Tehát olyan gyermek-szeminá-



rium-féle intézetek. Azután a lelkész-egyesületek, majd a 
theologiai egyesületek ismertetésére tér át, később a lel-
készi gyám- és nyugdíjintézetekkel foglalkozik. 

(Vége köv.) Sz. F. 

B E L F Ö L D . 

A római püspökök közös pásztorlevele. 
A püspökök pásztorlevele a napokban megjelent A 

pásztorlevél első fele az egyházpolitikai javaslatok vallás-
ellenes irányát és célját bizonyítgatja; második fele a híve-
ket hithűségre és állhatatosságra buzdítja. 

Ez a buzdító rész következőleg hangzik: 
Krisztusban szeretett testvérek és híveink! 
E szomorú időkben, e nagy veszélyek között, a me-

lyek katholikus szivünkre nehezednek, nem lehet nem 
szólanunk A mi szánk megnyilt hozzátok, a mi szivünk 
kitágult. Buzdítottunk, lelkesítettünk benneteket vallásunk 
szent ügyének védelmére. 

Kedves drága atyánkfiai, a mi örömünk és koro-
nánk, igy álljatok az Úrban. Vegyen szivetek bátorságot 
az Ur utaiért és szentséges Atyánk legújabb intelme sze-
rint a mi példánk által is megerősítve karoljátok fel mind-
nyájan szent vallásunk ügyét lelkesen és védelmezzétek 
állhatatosan. 

Hálát adván Istennek az ő kimondhatatlan ajándé-
káért, hogy felvett benneteket az ő anyaszentegyházába, 
fokozzátok e szomorú napokban Isten szent malasztjával 
hűséges ragaszkodástokat e dicső édes atyátokhoz. Ne 
ismerjetek el szent vallásunk ügyeiben más tanítót, mint 
az egy mesterünket, Krisztust, a ki szentegyházunk által 
hirdeti szent tanát; emlékezzetek meg arról, hogy Krisztus 
Jézus szent tanát, melyet szentegyházunk s abban a leg-
főbb tanító, Krisztus földi helytartója hirdet, nem lehet, 
nem szabad a sziv kamarájára, a magánélet rejtekére 
szorítani. E szent tanra kell tekintenetek a közélet terén 
is, polgári jogaitok gyakorlásában, polgári kötelmeitek tel-
jesítésében és szorgosan, férfias bátorsággal kerülni mindazt, 
a mi e szent tannal ellenkezik. 

Nem szabad — mondja szentséges Atyánk — más 
elveket vallani a magánéletben és másokat a közélet 
terén, ugy, hogy az egyház tekintélvea magánéletben elis-
mertessék, a közélet terén pedig mellőztessék. 

Emlékezzetek a régi napokról, kérdezzétek atyáitokat 
és tudtotokra adják, elődeiteket és megmondják nektek, 
mily bátran, mily lelkesen kell szent hiteteket vallani és 
védelmezni, édes hazátok érdekében is. Az ő dicső pél-
dájukon lelkesüljetek! 

De még egyre kérünk benneteket Krisztus Jézusban. 
Gyámolítsátok bennünket buzgó imáitokkal, kath. 

szent vallásunk és édes hazánk jólétének védelmében. 
Kérjétek forró imában a királyok királyát, az uralkodók 
urát, a ki által uralkodnak a királyok s alkotnak tör-

vényt a törvényhozók, világosítsa meg szent malasztjá-
val törvényhozóink elméjét, gyámolítsa, erősítse akara-
tukat, hogy szentegyházunknak, szent hitünknek, katho-
likus lelkiismeretünknek alkotmányilag is biztosított jogait 
megvédjék. Kiváló buzgalommal esedezzetek Magyarország 
Nagyaszonyához, szentegyházunk isteni Alapítójának Bol-
dogságos Szűz Anyjához, esdjen számunkra szentséges 
Fiainak ^trónjánál oltalmat. Esedezzetek Szent István 
királyunkhoz, tekintsen le reánk irgalmasan, védelmezze 
meg hathatós közbenjárásával Istennél drága örökségét, 
a melvlyel e hazát megajándékozá, védelmezze meg kath. 
szent hitünket. 

Mi viszont imádkozunk érettetek, hogy erősítsen, 
bátorítson benneteket Krisztus Jézus, szentegyházunk 
láthatatlan feje, szent hitetek védelmében. 

Kegyelem nektek és békesség az Istentől, a mi 
Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól. Amen. 

Kelt Budapesten, 1893. évi november hó 30-tól 
december 7-ig tartott püspöki tanácskozmányunkból. 

A közös pásztorlevelet a püspöki konferencián részt-
vett, összes főpapok aláírták. A kihirdetés módozatait 
illetőleg minden főpap a saját egyházmegyéjében külön 
intézkedik. 

* 
* * 

A hercegprímás a közös pásztorlevelet tartalmazó 
körlevelében a következőket rendeli el az esztergomi 
egyházmegyében: 

1. A legközelebbi Vízkereszt ünnepén, vagyis 1894. 
január 6-án olvastassék fel a népnek a szószékről ezen 
körlevél az egyházmegye minden templomában, a melyben 
isteni tisztelet tartatik. 

2. A Vízkeresztre következő vasárnapokon és ünnepe-
ken magyarázzák meg a lelkészek a hallgatók értelméhez 
mérten ezen körlevél tartalmát, fejtsék ki azt előttük 
bővebben, hogy a fenyegető bajokat megismerve, az azokat 
elhárító eszközökről gondolkodjanak s minden egyes hivő, 
egyesítvén főpásztoraival erejét, oda törekedjék, hogy a 
közelgő veszedelmeket elhárítsák. Beszédét azonban ugy 
tartsa a szónok, és oly szavakkal éljen »ne fervor prop-
rium pectus, oratio aliena pectora indecoro pulset tumultu*. 

3. Hogy pedig e szorgoskodásnak a kivánt és óhaj-
tott eredménye is meglegyen s hogy a jó, a mit a mennyei 
Atya az őt kérőknek ád, minden lélekben uj életre keljen 
s teljes erőben legyen, valahányszor ezen körlevél ünnepen 
vagy vasárnapon a templomban tárgyaltatik, ugyanannyi-
szor szent mise előtt a legfelségesebb Oltáriszentség is 
a rendes szokás szerint kitétessék az oltárra s a hivők 
előtte imádkozzák el a mindenszentek litániáját, utána 
pedig énekeljék el a »Hallgasd meg Uram, hallgasd meg 
könyörgésünket* s a régi »Ah! hol vagy magyarok tün-
döklő csillaga* éneket. 



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 1. 

A képviselőház 1893. december á-iki ülésén beterjesztette Szilágyi 
Dezső igazságügvminiszter. 

VII. FEJEZET. 

K ü l f ö l d ö n k ö t ö t t h á z a s s á g o k és a k ü l f ö l d i e k 
házassága. 

131. §. Külföldön kötött házasságok érvényességét 
a kor és cselekvőképesség tekintetében minden házastársra 
nézve kizárólag hazájának, egyéb tekintetben pedig mind-
két fél hazájának törvényei szerint kell megítélni, ha 
csak ezek más törvény alkamazását nem rendelik, vagy 
a jelen törvény másként nem intézkedik. 

132. §. Ha a magyar honos férfi külföldi nővel 
akár külföldön, akár belföldön köt házasságot, a házasság 
érvényessége, a nő kora és cselekvőképessége kivetelével, 
a magyar törvény szerint ítélendő meg. 

133. §. A magyar honost, ha külföldön köt is 
házasságot, a jelen törvénynek 18—31. és 146. §-ai 
kötelezik. 

134. §. Belföldön kötött házasságok esetében a jelen 
törvény 15., 16. és 17. §-ai a külföldiekre is alkalmazandók. 

Egyebekben a 131. §. rendelkezései a külföldi 
házasulónak külföldön kötött házasságára is irányadók. 
(51. §•) 

135. §. Belföldön rendes lakhelvlyel bíró kiskorú 
külföldi részére, ki a házasságkötéshez hazájának törvényéi 
szerint szükséges szülői vagy gyámi beleegyezést önhibáján 
kívül megszerezni nem képes, a belföldi gyamhatóság 
gondnokot rendel és ennek meghallgatása után a házasság-
kötéshez a beleegyezést megadhatja. 

136. §. A házasság érvényessége alakszerűségek 
tekintetében a házasságkötés idejében és helyén fennálló 
törvények szerint ítélendő meg. (46. §. e.) 

A magyar honosnak külföldön kötendő házasságát 
a belföldön is ki kell hirdetni. (30. §.) 

137. §. Magyar honosok házassagi pereiben csak a 
hazai bíróságok ítelete hatályos. 

138. §. A magyar honosság elnyerése előtt létre 
jött oly tények alapján, melyek a házastársak korábbi 
joga szerint bontó vagy ágytól és asztaltól való elválasztó 
okot képeznek, a házasságot a belföldi bíróság felbont-
hatja, ha azon tények a jelen törvény szerint is bontó okul 
szolgálnak. 

Ha az ágytól és asztaltól való elválasztást a kül-
földi bíróság a magyar honosság elnyerése előtt kimondotta, 
a belföldi bíróság felbonthatja a házasságot, ha az elválasz-
tás oly tény alapján történt, mely a jelen törvény szerint 
bontó okul szolgál. 

139. §. Külföldiek házassági pereiben a belföldi bíró-
ságok csak az esetben járhatnak el, ha abban az állam-
ban, a melynek a házasfélek honosai, ezen honosok 
házassági pereiben idegen bíróságok ítéletei is hatályosak. 

140. A nő, ki Magyarország területén külföldivel 
kötött házasságát közvetlenül megelőző időben magyar 
honos volt, férje ellen a belföldi bíróság előtt indíthat 
érvénytelenségi pert, ha férjét a házasság megkötése után 
külföldre nem követte. 

Ha magyar honos férj bontó okul szolgált tény 
elkövetése után más állam honosa lett. de neje őt külföldre 
nem követte, ellene a házasság felbontása végett neje a 
belföldi bíróság előtt is pert indíthat. 

141. §. Külföldi házasfeleknek belföldön tartózkodása 
esetében a belföldi bíróságok a 124—126. §-oknak meg-

felelő intézkedéseket akkor is megtehetik, ha a házasság* 
per hatóságuk alá nem tartozik. 

142. § Azon külföldinek házasságára, kinek állam-
polgársága meg nem állapítható, mindazon esetekben, 
melyekben a jelen törvény szerint a külföldi hazájának 
törvényei volnának irányadók, lakhelyének törvényeit kell 
alkalmazni. 

143. §. Államszerződéseknek a házassági jogviszo-
nyokra vonatkozó intézkedései akkor is irányadók, ha a 
jelen törvény határozataitól eltérnek. 

VIII. FEJEZET. 

B ü n t e t ő ha tároza tok . 

144. §. A bűntettekről és vétségekről szóló büntető 
törvénykönyv 252., 253., 256. és 257. §-ainak rendelkezései, 
azzal a változtatással, hogy a szabadságvesztésen leiül a 
viselt hivatal elvesztésének büntetese is megállapítandó, a 
jelen törvény hatályba lépte napjától kezdve a házasság-
kötésnél közreműködő polgári tisztviselőre alkalmazandók. 

Az a polgári tisztviselő, ki a jelen törvény rendel-
kezéseibe ütköző házasság megkötésénél tudva közreműkö-
dik, vétséget követ el és a mennyiben cselekménye 
súlyosabban büntetendő cselekményt nem képez, két 
hónaptól hat hónapig terjedhető fogházzal és a viselt 
hivatal elvesztésével büntetendő. 

Az a polgári tiszviselő, ki az előbbi pontban említett 
cselekményt gondatlanságból követi el, a mennyiben cselek-
ménye súlyosabban büntetendő cselekményt nem képez, 
vétség miatt ezer koronáig terjedhető pénzbüntetessel 
büntetendő; ismétlés esetében a viselt hivatal elvesztése 
is kimondható. 

14-5. § Azon lelkész vagy vallási szertartás teljesí-
tésére jogosított más személy, ki egyházi összeadásnál 
eljár, mielőtt a felek igazolták voma, hogy a házasságot 
a polgári tisztviselő előtt megkötötték, vétséget követ el 
és ezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő; 
ismétlés esetében a cselekmény egy hónaptól két hónapig 
terjedhető fogházzal és ezer koronáig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő. 

Ha kiderül, hogy a házasság a polgári tisztviselő 
előtt előzőleg megköttetett, a cselekmény, mint kihágás 
háromszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Nem büntethető a cselekmény, ha az egyházi össze-
adás az egyik félnek közel halállal fenyegető betegségében 
történt. 

146. §. A ki a jelen törvényben megszabott akadály 
ellenére tudva házasságot köt, a mennyiben cselekménye 
súlyosabban büntetendő cselekményt nem képez, vétséget 
követ el és három hónapig terjedhető fogházzal és ezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

147. §. A véderőről szóló 1889. évi VI. t.-cikknek 
az engedély nélküli nősülésre vonatkozó büntető határozatai 
továbbra is érvényben maradnak. 

148. §. A fennebbi §-okban meghatározott vetségek 
eseteiben az eljárás a kir. törvényszék, a kihágás esetében 
pedig a kir. járásbíróság hatáskörébe tartozik. 

IX. FEJEZET. 

V e g y e s határozatok . 

149. §. A jelen törvény alkalmazásában cselekvő-
képtelenek alatt értendők: 

a) a 12 éven alul levők; 
b) a kik elmebetegség miatt vagy egyéb okból 

eszök használatától meg vannak fosztva, mig ezen álla-
potuk tart ; 



c) az 1877 : XX. t.-cikk 28. §-ának a) pontja alapján 
gondnokság alatt lévők; 

d) a kiknek gondnokság alá helyezése az 18*5: 
VI. t.-cikk 1. §-hoz képest előzetesen el van rendelve; 

e) azok, a kiknek kiskorúsága az 1877: XX. t.-cikk 
28. §. a) pontjával egybeeső okokból meg van hosszabítva. 

150. §. Korlátolt cselekvőképességűek a jelen törvény 
értelme szerint: 

a) azon kiskorúak, a kik az előző §. értelmében 
nem cselekvőképtelenek: 

b) azon teljeskoruak, a kik az 1877 : XX. t.-cikk 
28. §-ának h) vagy c) pontja alapján gondnokság alatt 
vannak. 

151. §. Az a nő, a kinek házassága a 72. §. alap-
ján megtámadható: a jelen törvény 76. §. />,) 77. §. !/.) 
84. és 85. §-ai alkalmazásában a kiskorúakkal egyenlő 
elbánás alá esik, mig eltekintve a férjhezmeneteltől más 
alapon teljeskoruvá nem vált. 

Törvényes képviselőül ily esetben továbbra is azt 
kell tekinteni, a ki a házasság kötésekor törvényes kép-
viselő volt. Ugyanez áll a gyámhatóságról. 

152. §. kiskorúság meghosszabbítása a jelen törvény 
alkalmazásában tekintetbe nem vétetik. 

153. §. Leszármazók alatt értendők a jelen törvény 
szerint, a mennyiben az mást nem rendel: 

a) a törvényes, utólagos házasság által törvényesített, 
a menyiben eddig nőnek leszármazóiról van szó, a törvény-
telen gyermekek is; 

bj a királyi leirat által törvényesített és az örök-
befogadott gyermekek ; 

c) az a) és b) pontban említett gyermekeknek a) 
pont szerinti leszármazói. 

A felmenő rokonság megállapítására e határozatok 
megfelelően alkalmazandók. 

154. §. Oly örökbefogadás, a melynél a vérszerinti 
atya az atyai hatalmat, vagy a vérszerinti anya a gyám-
ságot föntartotta: a jelen törvény alkalmazásában tekin-
tetbe nem vétetik. 

155. §. Az 1868: LIV. t.-c. 522., 524. §-ai és az 
1881 : LIX.t„-c. 89. §-a akként módosulnak, hogy a holttá-
nyilvánítás minden esetében azok az eljárási szabályok 
alkalmazandók, a melyek az örökség birtokba vétele végett 
kért holttányilvánítás esetére irányadók. Házasságvédő 
akkor sem rendelendő, ha a holttányilvánítást a házas-
társ kéri. 

Az 1868: LIV. t-e. 522. §. b) pontjának esetében 
hozott holttányilvánító ítélet egyenlő hatályú az a) pont 
esetében hozott ítélettel. 

X. FEJEZET. 

Zárhatározatok . 

156. §. A házassági ügyekben való bíráskodás a 
kir. bíróságok hatáskörébe tartozik. 

157. §. A folyamatban levő házassági és eljegyzési 
perek az illetékes kir. bíróságokhoz átteendők. 

A bíróságok ezen házassági perekben: 
a) a házasság érvényessége felett azon jogszabályok 

szerint ítélnek, melyek a jelen törvény hatálybaléptét 
megelőzőleg fennállottak; 

b) a felbontást és az ágytól és asztaltól való elválasz-
tást csak akkor mondhatják ki, ha annak mind a fennállott 
jogszabályok, mind a jelen törvény szerint helye van; vagy 
ha a jelen törvény szerint bontó okot képező tény alap-
ján ágytól és asztaltól való elválasztásnak volt helye. 

A folyamatban levő eljegyzési perekben kizárólag a 
jelen törvény rendelkezései alkalmazandók. 

158. §. A jelen törvény hatálvbalépíe előtt kötött 
házasságok érvényessége a korábbi jogszabályok szerint 
ítélendő meg. 

ily házasságok azonban olyan érvényességi akadály 
alapján, melyet a jelen törvény annak el nem ismer, 
csak akkor támadhatók meg, ha alóla a korábbi jog-
szabályok szerint nem volt felmentésnek helye. 

159. §. A jelen törvény hatálybalépte előttt kötött 
házasságok a korábbi jogszabályok uralma alatt létrejött 
tények alápján is felbonthatók, ha ezen tények mind a 
házasságra nézve érvényben volt. jogszabályok, mind a 
jelen törvény szerint bontó okul szolgálnak ; vagy ha a 
jelen törvény szerint bontó okot képező ily tény alapján 
ágytól és asztaltól való elválasztásnak volt helye. 

Ily esetekben alperes a 107. §-nak megfelelően 
kérheti felperesnek vétkessé nyilvánítását, ha ellene oly 
tényt igazol, mely a korábbi jogszabályok szerint bontó 
okul szolgált, habár azt a jelen törvény ilyennek nem is 
ismeri el. 

160. §. Ha a korábbi jogszabályok alapján hozott 
ítéletben az elválasztott házasfelek egyikének házasság-
kötő képessége korlátoztatott. az ily korlátozásnak csak 
a jelen törvény 23 §-ában meghatározott esetben van 
jogi hatálya. 

161. §. Ha a korábbi jogszabályok szerint a házas-
felek oly tények alapján, melyek a jelen törvény szerint 
bontó okul szolgálnak, ágytól és asztaltól jogerejűleg 
el választattak, a 130. §-ban foglalt feltételek mellett bár-
melzik házasfél kérheti, hogy a biró az ágytól és asztal-
tól elválasztó ítéletet felbontó ítéletté változtassa át. 

162. §. Ha a felek igazolják, hogy a kihirdetés a 
jelen törvény hatálybalépte előtt a korábbi jogszabályok-
nak megfelelően megtörtént, ujabb kihirdetés nem szük-
séges. A polgári tisztviselő azonban ily esetben is köteles 
megvizsgálni, nem forog-e fenn a jelen törvény szerint 
házassági akadály. 

163. §. Ha a jelen törvény a jogok érvényesítésére 
határidőt szab és ily korlátozást a korábbi törvény nem 
ismer: a határidő a jelen törvény hatálybalépte napjától 
számítandó. 

164. §. Ha a jelen törvény a jogok érvényesítésére 
a korábbinál rövidebb határidőt állapít meg, a jelen tör-
vény rendelkezése csak akkor alkalmazandó, ha a félnek 
jogai érvényesítésére a korábbi jogszabályok alapján a 
jelen törvényben megszabottnál hosszabb idő áll még 
rendelkezésére. Ily esetben az ily határidőt ezen törvény 
hatálybalépte napjától kell számítani. 

165. A minisztérium felhatalmaztatik, hogy a 
jelen törvényt Fiume városában és területén rendelettel 
hatályba léptesse. 

166. §. A jelen törvény 189 hó napján 
lép életbe. 

Ezen napon a házassági és eljegyzési ügyekre vonat-
kozó fennálló jogszabályok hatályukat vesztik és helyükbe 
a jelen törvény határozatai lépnek. 

167. §. Ezen törvény végrehajtásával az igazság-
ügyi és belügyi miniszterek bízatnak meg. 



K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A német protestantizmust a theologiai pártharcok 

dúlják az egész vonalon. Bizonyítják ezt a porosz tartomány-
egyházi zsinatok eltérő határozatai az agenda revidcálása 
ügyében. Az evangéliumi szabadság küzdött azokon a 
zsinatokon az orthodox szűkkeblűséggel. így a poseni 
zsinaton Saran superintendens az ágenda tervezetének 
tárgyalása alkalmából kijelentette, hogy a liberális theolo-
giának nincsen jogosultsága a prot. egyházban. A branden-
burgin pedig Plath tagadta azt, hogy az unió szülte 
heterodoxiának jogosultsága volna a prot. egyházban. Az 
úrvacsora tanában sem ? kérdi helyesen Beyscldag, s ha 
igen, akkor helye van a heterodoxiának mindazoknál a 
kérdéseknél, a melyek a hit s a dogma különbségére 
vonatkoznak. Be kell zárni a heterodoxia ajtaját, hang-
súlyozzák némely német prot. egyházi körök, s vissza 
kell térnünk a XVTI. század orthodoxiájának álláspontjára! 
Akadtak olyanok is, a kik a gyermekkeresztelés mágikus 
felfogását vitatták. 

A liberálisok jogosan követelték a felnőttek keresz-
telésinél az Apostolicumra való kötelezettségnek a mellő-
zését. Jogosan azért mert Krisztus és az apostolok csak 
az Atya, Fiu és Szentlélekben vetett hitnek a megvallását 
kívánták a hívőktől, s mitsem tudtak a későbbi egyházi 
formuláktól, s hiszszük és valljuk, hogy sok jóravaló, 
igazán vallásos keresztyén található, ki távol áll az 
Apostolicum!! szószerinti vallásától. Hiába hangsúlyozta 
Wóltersdorf, hogy a konfirmándusok lelkiismeretét nem 
kellene terhelni érthetetlen formulák elmondásával. Annál 
erősebben hangsúlyozták az orthodox körök, hogy az 
»ellent mondasz-e a bűnnek« című tétel a régi ágendában 
nagyon rationalista, sőt Brandenburg és Szászország 
még magát az ördögöt is régi jogaiba ültette vissza. 
Pomerániában pedig a kihagyott Athanasiánumnak az 
V. század ez apokrypok hitvallásának ujboli fölvételét 
követelték, mely pedig — mint azt a Svmbolika tanítja — 
evangéliumellenes módon az üdvöt értelemellenes formulák 
elfogadásától teszi függővé, s egészen helyes, hogy ki-
hagyatott az uj tervezetből. Szóval az Apostolicum kérdése 
egyházpolitikai sibbolethja lett a porosz tartományegyházi 
zsinatoknak, s annak a hiterőt gyengítő hydrája újból 
fölütötte a fejét, a mi csak természetes gyümölcse a vallásos 
hit és a dogma természetellenes összezavarásának ! Az 
evangélium egyházának legalizásával van itt dolgunk. 
Pedig a ki a protestántizmus egyházát oly formulához 
köti. mely még a reformáció nagy alapgondolatait sem 
foglalja magában és a hit által való megigazulás sarkalatos 
vallásos alapgondolatát az Apostolicum betűszerinti elfoga 
dásától teszi függővé, ez tuclva vagy tudatlanul többé 
nem evangéliumi prot., hanem római pápás utón van. 
Ezen állott Bvsckiel generálsuperíntenden is, a midőn a 
»Christl. Welt« krónikájának közlései szerint az apos-
tolicumot és az evangyéliomot összezavarva előbbeninek 
a fölszentelendőkre vonatkozó kötelező jellegét azzal indo-
kolta, hogy ezen az álapon megakadályozhatjuk a hitet-
len embereknek a lelkészi hivatalokba való bejuthatását. 
Mert ha ez így van; ha az apostolicum szószerinti értel-
mében való kétkedés már hitetlenséggel azonos, akkor 
Schleier macher, Nitzsch és Hot he, századunk e nagy 
theologusai is a hitetlenség apostolai voltak. 

Annyira jutottunk tehát az orthodoxiával a XlX-ik 
század végén, hogy gf. Bismark-Bohlen szerint a kritika, 
a theologiának eme tisztító rózsája magának a sátánnak 

műve, s hogy a liberális theológia legkisebb befolyása az 
egyházra csupa kín és bűn! így tanítják azt az orthodoxu-
sok Németországban, a prot. theológia klasszikus földjén 
s a reformáció szülőhelyen ! IJgv látszik, nem ismerik ott 
a megváltó szavát »a sónak megízetlenítéséről!« 

Pedig jam proxitnus ardet Ucalegon! A jezsuiták 
győztek a prot. német birodalomban. Dec. 1-én 173 szava-
zattal 138 ellenében eltörölték a német birodalmi gyűlé-
sen azt a törvényt, a melynek értelmében a jezsuiták 
nagy Germániában nem telepedhetnek le. Ezentúl ismét 
megtelepedhetnek, mivel ők a nép jogainak s a trónoknak 
támaszai s a béke egyedüli biztosítói. Jól mondotta Lisler, 
a német ultramontanismus ez a komikus hőse, hogy a 
birodalmi gyűlés soha sem ért még nagyobb napot, mint 
azt a napot, a melyen a jezsuita törvényt meg fogják 
szüntetni. Nem segített az irodalom, a sok prot. petitió, 
a »Kulturkampf«-nak ez az utolsó maradványa is a 
prot. néppárti képviselők élhetetlensége következtében elte-
mettetett. Kudarcot vallott a Bismark-féle büszke jelszó: 
Canossába nem megyünk! S az »őrállók« ezzel szemben 
mit csinálnak ? Theol. pártharcokkal gyengítik a protes-
tantismus erős várát Bóma nagy örömére és gyönyörű-
ségére! Fölnyitották az ősi gonosz ellenség előtt a kapukat, 
a melyeken most már kényelmesen rést törhet. 

S különben is az ultramontanizmus elbizakodása 
nem ismer határt. A lombárd és velencei zarándokok 
tiszteletére mondott mise alkalmával a szegény vatikáni 
fogoly magasztalta a pápaság amaz emberfeletti képessé-
gét, a melynél fogva mindenkoron meggyógyította s föl-
virágoztatta a beteg nemzeteket. S ha Olaszország — igy 
folytatta tovább a szentatya — hallgatna a pápa sza-
vára, sokkal elébb tudna uj életerőre és dicsőségre szert 
tenni, mint gondolja. De mivel tanácsait gúnyolja és intő 
szavára nem hallgat, nem marad más hátra, mint közös 
imádsággal kérni ki a szerencsétlen, elzüllött Olaszország 
számára az isteni könyörületességet. Mily nagy adag fen-
héjázás és tudatlanság szükséges az ilyen pápás enun-
oiátiókhoz! Egy évezreden át hátráltatta a pápaság önző 
világuralma Olaszország nemzeti és politikai emelkedését, 
ugy hogy már Machiavelli is mondotta, hogy Olaszország 
legnagyobb ellensége maga a pápaság. Anyagilag és erköl-
csileg oly annyira tönkretette, hogy nemzeti újjászületé-
séről csakis a pápasággal való radikális szakítása óta 
lehet szó. S miért nem érvényesíti ez a pápás farizeismus 
a maga természetfeletti erejét Franciaország, Belgium. 
Spanyolország és Délamerika beteges népeinek a gyógyí-
tására? 

S ugyancsak köztudomásu a pápaságnak az atheista 
francia- s a nihilista Oroszországgal való politikai kacér-
kodása. S mégis ugyanaz a cár, ki a pápával kokettiroz, 
másrészt a legszélsőbb zsarnoki rendszabályokhoz nvul 
a kath. Lengyelország leigázására. A nemes Franciaor-
szág ellenben csupa politikából agyonmuhamedánizálja 
Algériát, s tervszerüleg megsemmitíti az észak-afrikai ke-
resztyénség utolsó maradványait. A francia kormány 
rendszeresen űzi ott az ujabb keresztes hadjáratot, és 
saját pénzével fizeti azokat a kabvl törzseket, a melyek 
a muhamedanismusra térnek át. Ezek tehát XIII. Leo 
pápa ama kedves barátjai és természetes szövetségesei, 
a kikkel a német prot. világ ellen következetesen kon-
spirál. Csak egy ponton tudja a pápa is méltányolni a 
protestantismust. Mint a német sajtóból értesülünk, száz 
millió márkából álló törzsvagyonát a protestáns Angliában 
helyezte el a pápa, mivel nem bízik a kath. országok 
forradalmi természetű viszonyaiban. így bizonyít maga 
a pápa is maga ellen s a protestantismus erkölcsi tiszta-
sága mellett!... 



Bogge generálsuperintendens is szomorúan konsta-
tálja egyik röpiratában a katholicismusnak Brandenburg-
ban s a fővárosban való rohamos terjedését. Tömérdek 
pénzösszegekkel segélyezik a propaganda törekvéseit tiszta 
prot. helyeken s általában az egész Brandenburg be van 
hálózva különféle rendekkel és szerzetesi intézményekkel. 
Különösen sokat veszít a protestantismus a vegyes házas-
ságok gyermekeinek vallásos nevelése tekintetében. Tények 
ezek, a melyek bő anyagul szolgálhatnak a Gusztáv-Adolf 
egyesület s az Evang. Bund áldásos belmissziói műkö-
désének! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

IV. Machiavellisatio. Castigatio Maehiavellisationis. Resultatio. 

A XXVI-ik cikktől végig mondottakra, ujjal mutat-
nak nektek az ausztriai ház uralmának rendszerére, mely 
színlelésben, előmozdításban és elmozdításban áll és azok 
által győzedelmeskedik. Szövetségeseitek véletlenül elárul-
ták, mily tervvel csalják meg a királyokat, fejedelmeket 
stb. Különösen szíveteken fekszik— vajha titokban maradt 
volna — hogy a királyi tanácsból minden jók kizárattak 
s a tilkos tanácsban is, mindent csak látszatból tárgyal-
nak; az erősebbek meggvengíttetnek, az ország lakosai 
s a rendek egymást kölcsönösen emésztik; a hatalmasok 
méreggel tétetnek el láb alól és ebből ily következtetést 
vonnak: a mig a jezsuiták — ezek az emberiség leg-
veszedelmesebb neme — a királyok és hatalmasok palo-
táiban lappanganak, mig tűrik a királyok, hogy ezek 
őket hizelgő szavaikkal behálózzák: addig köztük soha 
sem lesz egyesség. soha sem lesz nyugodt ország és tar-
tomány. Ez az indító oka a minap a jezsuiták elhajtásá-
ról keletkezett pozsonyi határozatnak. 

Érsek ur — mondá je-uaster — ezek a ti minapi szüle-
ményetek és ha ezeket mi jezsuiták szokás szerint tagadjuk: 
szemünkbe való bizonyítással rontanak meg. Vájjon nem 
szemünkbe mondják-e. hogy a ti mestereitek Jacobus 
Sintancha, Conradus Brnnus, Petrus Rdntdeneira, Mar-
tinus Becanu«*, a kik a békekötések és szerződések megtöré-
séről, Paulus Windeck, Andreas Erstcnberger, kik az evan-
géliumi béke eltörléséről. Paulus Ghiilanáus, Henricus 
Gnmetus, kik az en tv elcelc üldözésén'l irtak; Joannes 
Marianna, cadrinalis Peturus és a jezsuiták könyve III. Hen-
rik lemondásáról. (1591-ből.) az ev<tng< lihus fejedet méhnek 
törtei, méreggel és lőporral való elvesztéséről; Martinus 
Azpilcuerra, TilcJus, JacoJms Stfloauus és mások »De 
aequivocatione seu deceptione vocali« című művökkel. 
Vájjon nem azt mondjak-e: ^Nézzétek ezt a gyászos 
»Instructiot« mi más van benne, mint az, hogy a földet 
az éggel összekeverhesse! A mire aztán ugy megnémulunk, 
mint a halak« ! 

»Jó lenne azért a rágalmak vitorláit összevonni és 
magatokat az igaz Isten ítélete alá bocsátani . . . mert 
ezek — kiket mi méltatlanul eretnekeknek nevezünk — oly 
jámboroknak bizonyulnak, hogy elcsudálkoznátok. Mig 
mi aknákat ásunk ellenök. ezek alázatosan triumphálnak 
és ügyöket pártolja az Isten, ki részökön állani látszik*. 

»Ez a dolog veleje, a miről kegyelmeteket értesíteni 

akartam ; egyébiránt kérlek: hasonló munkákkal ne ter-
heljétek ezentúl magatokat. Valete et plaudite!« 

A keztyűt most Balázsfi Tamás vette föl Alvinczi 
ellen s hogy (szellemileg) megveszszőzze, egy latin cáfo-
latod tett közzé a Machiavellisatiora ezen cím íalatt: 

»Castigatio Libelli calviuislici, cui titulus est: 
Machiavellisatio quem calvinista quidam Praedicans, Res-
ponsi nomine ad Secretissimam Instructionem Gallo — 
BriHnno — Bitavam, Friderico V. comiti Palatino 
Eketori datam, Viennam Austriae niisit et vulgavit. Cas-
tigatus a Thoma Bálás fi,, Electo Episcopo Bosznense, 
Praeposito Posoniense. Augustae Vindelicorum, apud Sa-
ram Mangiam Viduam. MDCXX.*1 

E cáfoló iratot Eszterházi Miklós országbírónak 
ajánlotta, világosan a »kassai kálvinista papot« jelölvén 
meg a Machiavellizatio szerzője gyanánt, kivel azonban 
a többi kálvinista pap is egyetért. 

Negyven cikkben akarja megcáfolni a Machiavelli-
zatiot. Tagadja, hogy a Machiavellizatio szerzője valamit 
(érdemileg) felelt volna az »Instructiora;« hamisságnak 
s rágalomnak mondja mindazt, a mit a Machiavellizatio 
Rudolf. II Mátyás, II. Ferdinánd — s általában az osztrák-
ház, Homonnai György, a jezsuita atyák s a róm. kath. 
írókról mond. Bebizonyítani igyekszik, hogy V. Frigyes 
cseh királyivá választása törvénytelen; hogy a háború 
vészeiért a protestánsok felelősek. Tagadja, hogy a jezsui-
ták stb. békebontók lettek volna. A kálvinista papokra 
fogja Báthori Gábor meggyilkoltatását; hűtelennek s a 
törökök prókátorának mondja a Machiavellizatio szerzőjét, 
a kit különben irályáért is kigúnyol. 

Alrinczi rögtön kész volt a válaszszal és azt seb-
tében ki is nyomatta. Egész címe ennek a következő : 
»Resultatio Plagarum ca.stigatoris autorem Machiavelliza-
tionis. reverberata in Thomam Balasüa Ejectum Episcopum 
Bosznensem, nec non Depositum Posoniensem Per Petrum 
P. Alvinczi Cassoviae. Ex Officina Joannis Festi. Anno 
1620* 2 Jeligéje: I. Pét. V: 5. »Isten a kevélyeket meg-
alázza, az alázatosoknak pedig adja kegyelmét.* 

Elsőben »a jó akaró olvasót* tájékozza »Kassán. 
1620. évi ápril. 20-án. Elmondja nevezetesen, hogy meg-
kapván a »Secretissima instructio gallo-britanno-batava 
Friderico V. comiti palatino electori data« című irat 
másolatát, mely irat célja az volt, hogy Magyarország és 
Erdély fenséges fejedelmét, most már Magyaroszág válasz-
tott királyát a szövetségesekkel öszszeveszítse s iránta 
bizalmatlanságot keltsen: egy választ irt s azt Bécsbe, 
ahhoz a kitől az »Inslructio« másolatát kapta, egy példány-
ban megküldötte. Erre aztán Balásfia Tamást elöntötte 
az epe. Korbácsolásra készült, minthá őt verték volna 
meg a Machiavelizatióval. Művét a hős Eszterházy Miklós-
nak ajánlá. Aztán agyarkodik, dühösködik, szitkozódik 
Balásfi nem anynyira a feleletben írottakra, mint inkább 
Alvinczi ellen s a többiek ellen, kikkel együtt ez az 
evangéliumi igazságot védelmez míg Balásfi az igazságot 
rágalmakkal akarja elhomályosítani. Ha csak róla volna 
szó, könnyen megvetné ezt a becstelen embert, a kit 
Magyarország gyűlése a fentebbi évben, káptalani és 
királyi emberek előtt kivett tanúvallomások alapján, nyíltan 
zsodomitának bélyegezett. De nehogy e tisztátalan által 
még mások is meggyaláztassanak, elébe áll rágalmainak 
s megméri azt az embert, ki sem őt, sem pedig a heloét-

1 A példány, melyet használtam, saját példányom, 26 lap 
4-edrét és össze van kötve a »Machiavellizatioval;« de egészen 
más nyomás. H. K. K. 

2 A címlapon kívül 16 számozatlan levél 4-ed rét kéziratban, 
melyet számomra Koncz József barátom másoltatott le és nézett át, 
a marosvásárhelyi egyetlen nyomott példányról. H. K. K. 



hitvallású lelkészek egész rendjét nem kímélte; teszi pedig 
ezt azért, hogy a jók jövőben ezt a szennyes kátrányt 
elkerüljék. Ha azonban e közben valamit nyersebben 
szólana — akarta ellenére is — az ne neki, hanem a 
kihívónak tulajdoníttassák. 

Ezután jő a >Resultatio* a verésnek visszapattan-
tása magára a verekedőre, azon rendben, a mint a vere-
kedő üres gőggel és önteltséggel tortúráját felállította, 
miközben majd poroszló, majd bíró akar lenni s hogy 
pedig minő jogon, majd ki fog tűnni, 

1. Az első ütés már magában »a kálvinista köny-
vecske « címében van, melylyel a Machiavellizatiót illeti, 
midőn a theologicumokat. a politicummal minden áron 
összezavarni törekszik. 

2. A második ütés pedig a »felelet nevében« rejlik 
s vissza is pattan a verekedőre; mert a Macbiavellizatio 
tulajdonkép nem felel senkinek, hanem nyilvánosságra 
hozza a fölfedezett csalást. 

3. A harmadik a verekedő léhán bitorolt címében 
rejlik, midőn magát választott boszniai püspöknek és 
pozsonyi prépostnak nevezni. No lássátok a szolga nélkül 
való urat, a nyáj nélkül való pásztort! Ne kérjem e 
helyesen szólva a visszakergetett boszniai püspököt, a 
letett pozsonyit, (vejectum episcopum bosznensem, et 
depositum posoniensem,) hogy csak a saját sípján sípoljon?! 

A Balásfi ajánló levelére megjegyzi, hogy abban 
bohóságnál, képzelt meséknél, hazug ráfogásoknál és szit-
kozódásoknál — az olvasó — egyebet nem talál; de 
ezzel is csak magát ostorozza a verekedő: mert nem 
az az alávaló, a ki hallja a szidalmazást, hanem a szit-
kozódó. Abban van valami csekélység, hogy a Machia™ 
vellizatio homlokára nem irta oda nevét Alvinczi; de ezt 
nem azért tette, hogy valaha megtagadja, mert nem 
restelli és nem szégyenli e munkát (a MachiavelUzatiot) 
sem, habár felettébb gyenge. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A »Protestáns Pap« 1893. évi 12-ik száma 
a következő tartalommal jelent meg. I. Karácsonkor. 
Szabolcska Mihály. 2 Néhány szó a belmisszióról. Materny 
Imre. 3. Karácsom beszéd. Gerok után Lágler Sándor. 
4. Karácsom beszéd. Jóba József. 5. Év utolsó vasár-
napján. Gerok után Módra Imre. 6. Uj-évi beszéd. Thébusz 
János. 7. Uj-év utáni vasárnapom beszéd. Szigethy 
Dániel. 8. Evang. és epist. perikopák. Uj-év-böjt. Ladányi. 
9. Siri beszéd ifjú felett uj-évkor. Máthé Elek. 10. Törvé-
nyek és rendeletek tára. Kund Samu. 11. Különfélék. 
13. Egyházi tiszti választások. Papjelölések. Papválasztá-
sok. Halálozások. 14. Tartalomjegyzék. 1893-ról. A »Pro-
testáns Pap« 1893 ik évi XIV. évfolyama közölt 12 val-
lásos tartalmú költeményt; 18 cikket, a gyakorlati lelkészet 
köréből; 57 ünnepi és köz vasárnapi egyházi beszédet: 
négy szertartási és 14 halotti beszédet; ezeken kívül még 
rendes rovatai a »Törvények és rendelések tára* »Iro-
dalom « »Különfélék* (Kérdések és feleletek a gyakorlati 
lelkészet köréből) »Vegyesek* Választások, jelölések halá-
lozások. A »Protestáns Pap* az 1894-ik évvel a XV. 
évfolyamba lép. Programmja marad a régi. Előfizetési 
ára egy évre 4 frt (8 korona), fél évre 2 frt (4 korona), 
negyed évre 1 frt (2 korona). Az előfizetések a szerkesz-
tőkhöz (Lágler Sándor. Kálmán Dezső) Kölesdre küldendők. 
(Tolna vármegye). 

** »Jókai Mór. Ünnepi olvasmányok az ifjúság és 
magyar nép számára* címen szép füzetet szerkesztett és 
adott ki az »Eötvös-alap orsz. tanító-egyesülete*. A negyed-
fél ives füzet 25 olvasmányt foglal magában, melyek mind 
Jókaira vonatkoznak. Mindenik cikk azt célozza, hogy 
magyar ifluságunk lelkét a haza koszorús irója iránt való 
tiszteletre buzdítsa. A füzet alkalmas arra, hogy az iskolai 
örömünnepeken olvasókönyv gyanánt használtassák. Elter-
jesztését a vallás- és közoktatási kormány rendeletileg 
ajánlja. A füzet bolti ára 30 kr. Iskolák által megrendelt 
példányok 25 krajcárba kerülnek. Tiz példány után egy 
ingyen füzetet szolgáltat a »Singer és Wolfner könyv-
kereskedő cég Budapesten. Andrássy-ut 10. sz.«, hol a 
füzetek megrendelhetők. A befolyó tiszta jövedelmet az 
»Eötvös-alap orsz. tanító egyesülete« a »Tanítókháza* 
alapjának gyarapítására fordítja. Melegen ajánljuk. 

** Vallás és Egyház a címe annak az uj evan-
géliumi protestáns lapnak, mely Zoványi Jenő kolozsvári 
ref. lelkész szerkesztésében és kiadásában megindult. Első 
és mutatvány számában Vallás és egyház című költemény 
olvasható Sántha Károlytól, Álomlátások című irány- és 
programmeikk Zoványi Jenőtől, Jókairól, mint protes-
tánsról csinos jellemzés indul S. Szeibó József tollából, 
Jákőb megtéréséről Csengey Gusztáv fest élénk bibliai 
képet; Irodalmi szemle, Egyházi élet és Szerkesztői üzene-
tek zárják be az elég tartalmas és jó irányú lapocska 
mutatvány számát. Az uj lap ugy látszik, főleg az intelligens 
elem olvasmánya akar lenni, melyet a szorgalmas szerkesztő 
vallásosságrá indító, építő irányban, de egyúttal oly módon 
kiván szerkeszteni, hogy az egyházi élet eseményeit és 
irodalmi mozzanatait híven visszatükrözze. Kétségtelen, 
hogy ebben az. irányban hézagot pótol s e tekintetben az 
a fontos hivatás vár reá, hogy az egyház intelligens ele-
meit vallásos érdeklődésre és nagyobb tevékenységre buz-
dítsa. Segítse az Isten! — A »Vallás és Egyház « meg-
jelenik minden hónap közepén, tehát havi közlöny, ára 
egész évre 1 frt. Előfizetések a lap szerkesztő és kiadó-
hivatalába Kolozsvár, Külsőmagyar-utca 16. sz. küldendők. 

** Evangéliumi Elmélkedések, irta DicsÖfi József 
debreceni lelkipásztor. E füzetenként közrebocsátott bibliai 
elmélkedésekből megjelentek a befejező ívek (23. 24. és 
25-ik) is. Az evangéliumi példázatokat fejtegetik ezek is, 
még pedig a két adósról (38. §.) a gaz adósról (39. §.) 
az irgalmas szamaritánusról (40. §.) az első és utolsó 
helyről (41. §.) a szolgáról (42. § ) a hűtlen sáfárról 
(43. §.) a hü szolgákról 44. §. a bölcs és bolond építő-
mesterről (45. §.) a tiz szűzről (46. §.) a búzáról és kon-
kolyról (47. §.) a gyalomról (4-8. §.) a keresztyén Írás-
tudóról (49. §.) szóló példázatokat. Az utolsó füzetekkel 
tartalomjegyzék és szines boríték is küldetett az előfize-
tőknek. A 25 ívre terjedő munka bolti ára 3 frt. Meg-
rendelhető szerzőnél vagy Telegdi K. Lajos könyvárusnál 
Debrecenben. 

** A »Mi Atyánk«. F. Freemann Clarké után. 
Ára 20 kr. Az »Unitárius Kis Könyvtár* 54—57-ik füzete. 
— Az Ur imájának velős, tanulságos magyarázata. Hatvan 
lapon egész bányája a magvas és szellemes vallás-erkölcsi 
eszméknek. Az unitárius felekezeti színezet és a racio-



nálista jelleg sem nagyon rí ki belőle. Sorban magyarázza 
a Mi Atyánknak mind a hét kérését. Szellemére hímet 
varrhatni e befejező sorokból: »E bámulatos ima a mily 
mély, ép oly egyszerű; a mily teljes,-ép oly rövid; ele-
gendő minden szükségeinkre s minden körülmények között; 
soha ki nem meríthető, mindig üde, mindig uj élettel 
teljes; soha el nem évül, meg nem avul; mindenkor 
bizonyságot tesz bámulatos ihlettségéről ama nagy lélek-
nek, a ki ebből az öt kenyérből és két halból, ebből a 
hét egyszerű kérésből elegendő ételt készített minden nép 
és minden nemzet lelkei számára az idők végéig*. — 
Megrendelhető az »Unitárius Kis Könyvtár* szerkesztő-
ségénél Budapest, V. ker. Koháry-utca 4. sz. 

** Az 1848-iki szabadságharc történetéből, me-
lyet Gracza György ir és a Lámpel-cég ad ki, megjelent 
a 3-ik füzet. Közli azt az esküformulát, melylyel az 
1848-iki pesti helyőrség esküdött, Pálfy Albertnek a hely-
tartó tanácshoz küldött kérvényét, több torz-képét és szá-
mos más képet: Klauzál Gábor és Hajnik Pál arcképeit. 
Táncsics diadalutját, a pesti nemzetőrség, az 1848—49-diki 
honvédgyalogság fölszerelését stb. A füzet még mindig a 
márciusi nagy napok elbeszélésénél tart. A kiadóhivatal 
azon újítást léptette életbe, hogy ezentúl egyhavi (két füzetre) 
és kéthavi (négy füzetre) előfizetéseket is elfogad. Gyűjtők-
nek minden hét példány után egy tiszteletpéldány vagy 
annak bolti ára jár. Előfizetési ár negyedévre (hat füzet) 
1 frt. 80 kr., félévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., egész évre 
(24 füzet) 7 frt. 20 kr. Megrendelhető Wodianer F. és 
fiainál (Budapest. Andrássy-üt 21). 

** Derzsi János emléke. Kiadja az unitáriusok 
egyházi képviselő tanácsa. Kolozsvár, 1893 — A hálás 
kegyelet emléke ez a füzet. A kis unitárius felekezetnek 
ujabb időben is számos és tekintélyes jóltevői voltak. 
Ezek sorában előkelő helyet foglal el Derzsi János, maros-
vásárhelyi volt birtokos és egyházköri gondnok, ki mintegy 
100 ezer frt értékű vagyonát végrendeletileg a kolozsvári 
és székelv-kereszturi unitárius gimnáziumoknak s a maros-
vásárhelyi unit. egyházközségnek hagyományozta. A füzet 
tartalma: Előszó Ferencz Józseftől. Derzsi J. életrajza 
Kelemen Alberttől, Jellemvonásai. Végrendelete. Temeté-
sén mondott beszédek Péterfi Dénestől és Kelemen Al-
berttől. Emlékköve leleplezésekor mondott beszéd Ferencz 
Józseftől és ima Boros Györgytől. A füzetet a Derzsi arc-
képe, sírkövének és alapítványi házainak képei díszítik. 
Az élet- és jellemrajzi részek csinosan és tartalmasan, 
a liturgiális beszédek unitárius szellemben elég jól van-
nak írva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Lapunk 1-ső és 2-ik számát minden eddigi 

előfizetőnknek megküldjük s tisztelettel kérjük 
őket a további pártfogásra. A 3-ik számon kezdve 
csak azoknak küldjük a Lapot, a kik azt megren-
delik. Az előfizetési árak a régiek maradnak. A 
mult számhoz mellékelt postautalványra nyomdai 
tévedésből kerültek más árak. 

* A népnevelők budapesti egyesülete dec. 30-án 
ünnepélyes közgyűléssel ülte meg fennállásának 25-ik évfor-
dulóját. Az uj városháza közgyűlési termében a népiskolai 
tanügy sok jelese gyűlt össze az ünnepélyre, melyet Sdntha 

Lajos, az egyesület elnöke nyitott meg, azután a Har-
mónia daloskör tagjai a Hymnuszt énekelték. Ezután az 
elnök indítványára Jókai Mórt és Lakits Vendelt dísztaggá 
választották. Majd Lakits Vendel felolvasásban az egye-
sület negyedszázados működését méltatta és kifejtette, hogy 
nagyrészt ennek az egyesületnek köszönhetni a tanítók 
nyugdíjegyesületét, az Eötvös-alapot, az országos tanító 
egyesületet, az országos tanszer-müzeumot. a tanítói nyug-
díj törvényt stb. A budai tanító egyesület küldöttségének 
üdvözlete után Minké Béla nagy hatással szavalta el 
Komócsv József Nemzeti iskola című költeményét, záradé-
kul pedig a daloskör elénekelte a Szózatot. 

* Egyházi és vallásos lapjaink mindannyian foly-
tatják müködésöket az uj esztendőben. Változás nem sok 
esett rajtok. A »Debr. Prot. Lap«, mint már említettük, 
szerkesztőt cserélt, Csiky Lajos helyébe dr. Erdős József 
lépett társszerkesztőnek. A »Sárosp. Lapok« szintén szí-
nes borítékba öltözött, pedig mikor mi néhány évvel ezelőtt 
ezt tettük, ugyancsak kicsúfolt értté. De hát tempóra mu-
tantur et nos in illis. Folytatják müködésöket a mult és 
előző évi alapítások is: »A mi Otthonunk*, mely a művelt 
prot. családok körében sok helytt meghonosodott; a 
> Keresztyén*, ez a sok idegenszerűséggel és erős con-
fessionalismussal szerkesztett havi lapocska; és a »Kis 
Tükör*, mely népünkből több ezer családnak szívesen 
látott vasárnapi házi barátja lett. Vajha minél többen, 
vajha mindannyian belátnák a nép vezetői és barátjai 
azt a fontos hivatást, melyet a vallásos sajtó szolgál. 
Akkor nem egy-két ezer, de tiz-husz ezer pártolója és 
olvasója kerülne a vallásos néplapoknak, melyek több-
kevesebb hivatottsággal és sikerrel, de mindnyájan Isten-
országa terjesztésén és erősítésén fáradoznak. 

* A lelkiismereti szabadság lovagja, Steiner Fü-
löp székesfehérvári püspökről szól az ének, ki felekezeti 
türelmetlenségét minden lehető alkalommal buzgón demon-
strálja. A mult hónapban ugyanis — írják Vértesaljáról — 
a gárdonyi reform, lelkész egyik filiájában, Dinnyés 
pusztán, a reform, vallású iskolások vallásoktatását meg 
akarván kezdeni, előzékeny modorban átiratilag az iránt 
kereste meg a seregélvesi röm. kath. lelkészt, kinek fel-
ügyelete alá tartozik a dinnyési katholikus jellegű iskola: 
engedné át ez iskola termét csütörtöki napokon a ref. 
vallású gyermekek hitoktatására. A plébánus a ref. lelkész 
e kérését valószínűleg nem mervén maga sem megadni, 
sem megtagadni, Steiner megyei püspökhöz terjesztette 
fel, a ki azonban kategorice kijelentette, miszerint »meg 
nem engedheti, hogy a római katholikus szertartás szerint 
megáldott iskolában az ő szent hitigazságaikkal ellenkező 
tévtanok hirdettessenek«. lm a lelkiismereti szabadság e 
hírhedt lovagjai így tartják hát tiszteletben a más fele-
kezetbeliek lelkiismereti szabadságát; igy respektálják az 
országos törvényt, mely elrendeli, (lásd az 1868. évi 
38. t.-c. 45. §-át), hogy valamely felekezet iskolájánál 
»a hit és erkölcstan tanítása bizonyos órákra szorítandó, 
mely idő alatt a más hit feleli esethez tartozó gyermekek 
saját hit felekezetök gondoskodása, folytán és felügyelete 
alatt fognak hit- és erkölcstani oktatásban részesülni«. — 
E törvényes rendelkezést semmibe sem véve, tagadta meg 
S eimr püspök az ugyancsak Gárdonyhoz tartozó agárdi 
pusztán is az iskolának ref felekezeti vallásoktatásra 
átengedését; sőt megtiltotta azt is — a mi pedig eddig 



szokásban volt e pusztán — hogy a kálvinista halottra 
a kápolna harangjával harangozzanak. Annál f'enköltebb 
gondolkozással járt el e kérdés elintézésénél maga a 
kegyúr, Nádasdy gróf, ki egy minden tekintetben alkalma-
tos helyiséget nyittatott a nagyszámú, (számszerint 26) 
kálvinista gyermek számára, a csütörtöki vallásoktatás 
céljából; ugyanő megparancsolta azt is, hogy ha a 
harangozó el van tiltva. »harangozzon hát egy béres a 
kálvinista halottra«. A hajdan protestáns és a szabad-
ságért mártírságot szenvedett Nádasdy grófok nemeskeblü 
utóda nem is cselekedhetett másképen . . . Példát vehet-
nének tőle Steiner püspök és az ultramontánizmus többi 
lovagjai: de tanulhatnának — ha már az igazi egyház-
főtől, a Krisztustól tanulni nem akarnak — tanulhatnának 
ama közülök, de nem közéjök való egyházfejedelemtől: 
Schuszter Konstántin váczi püspöktől is, ki annak idején 
önként ajánlotta fel a veresegyházi római katholikus isko-
lát a ref. gyermekek tanítására. A Krisztus igaz szolgája 
nem is cselekedhetik másképen, mint a hogy azt az Úrtól 
vett szeretet nagy parancsolatja diktálja, nem is említve, 
hogy a jó rend és az országos törvény követelményei 
mire köteleznek minden embert, de kivált a társadalom-
ban magas állásra hivatott férfiakat. Vértesaljai. 

* Ref. ifjúsági egyesület Nagy-Kállón. A nagy-
kállói egyház körében, mint a Sp. Lk. írja, a lelkész és 
presbyterium kezdeményezésére ifjúsági egyesület alakult. 
Az a szomorú tapasztalat bírta erre az egyházi elöljáró-
ságot, hogy az iskolából kikerült ifjakkal, mig csak kato-
nának el nem viszik őket, senki sem törődik. Az ifjúsági 
egyesület tagjai minden vasárnap reggeli templom után 
vasárnapi iskolába jőnek össze, hol a lelkész, segédlelkész 
és a tanítók felváltva előadást tartanak vallás-erkölcsig 
hazafias és közművelődési tárgyakról; ezenkívül az ifjak 
minden szerdán és szombaton este olvasó összejöveteleket 
tartanak az iskolában. — Üdv és elismerés a korszerű 
kezdeményezésnek. Vajha minél több helyen, sőt minden 
gyülekezetben követnék a jó példát! A vallás-erkölcsileg 
gondozott ifjúságból kerülnek ki egyházunk hitbuzgó és 
tevékeny tagjai. 

* A legnagyobb könyvtárak. Amint a Luthardt 
»Theol. Literaturblatt«-ja irja, a világ legnagyobb könyv-
tára a párisi nemzeti könyvtár, mely több mint 2 millió 
könyvet s körülbelül 200 ezer kéziratot tartalmaz. A 
brit muzeumnak egy millió 200 ezer kötet könyve van 
s közte és a pétervári császári könyvár között a különbség 
csak 12 ezer kötetet tesz ki. A müncheni kir. könyvtárban 
900 ezer a berliniben 800 ezer, a kopenhágaiban 510 ezer 
s a drezdai és göttingaiban 500 ezer kötet található. A 
bécsi állami könyvtárnak 400 ezer, az egyeteminek 
pedig 370 ezer kötet könyve van. Hol maradnak ezek 
mellett a mi könyv- és levéltáraink? (sz.) 

* Tanárok előléptetése. Az uj esztendő alkalmá-
ból az állami középiskoláknál tömeges tanári kinevezés 
történt. Kilenc helyettes tanárt neveztek ki rendes tanárrá, 
hetvenegy rendes tanárt a IX. fizetési osztályból előlép-
tettek a VIII. osztály harmadik fokozatába, többeket a 
VIII. oszt. harmadik fokozatából a másodikba, és a IX. osz-
tály második fokozatából az elsőbe. Ezen kivül néhány 
igazgatót a VIII. osztályból a VII. fizetési osztályba nevez-
tek ki. — AIX. fizetési osztályból a Vlll-ikba jelenleg mind 
vidéki tanárt léptettek elő, fővárosit egyet sem. 

* A római k. püspökök közös pásztorlevele , 
melynek egyik részét ma mi is közöljük, politikai részé-
ben bár elég határozott, de távolról sem oly merev és éles 
mint a Schopper vagy Hornig féle korábbi förmedvények ; 
pásztorális részében pedig egészen az a vallás-erkölcsi 
hang uralkodik, mely az ily nyilatkozatokat jellemezni 
szokta. A pásztorlevél politikai és egyházi körökben jó 
benyomást tett. 

* A protestáns sajtó erősödése remélhető azok-
tól az új vállalatoktól, melyek az uj esztendőben meg-
indultak. Három prot. szellemű lapot szült az 1894-ik 
esztendő. Legtöbbet ígér az *Orálló«. mely dr. Bartha 
Béla szerkesztésében Sárospatakon jelenik meg. Hetenként 
kétszer, kedden és pénteken, egyházi, társadalmi és politikai 
tartalommal kívánja szolgálni a protestantizmus ügyét. 
Munkatársainak hosszú és fényes névsora s a lelkes fiatal 
szerkesztő nagy munka ereje teljes reményt nyújt arra, 
hogy időszaki sajtónk értékes lappal gyarapodik. Előfize-
tési ára 6 írt. Ismételten ajánljuk a prot. kzönség pártoló 
figyelmébe. — Uj társadalmi hetilap indult meg Ssatmár-
ban a * Szatmári prot. irod. kör« aegise alatt Fülöp Áron 
tanár szerkesztésében, egész évre 4 írt. előfizetési árral. 
Mutatvány száma elég goondosan van összeállítva, cikkei-
ben van prot. íz és szín, de kívánatos, hogy az evan-
géliumi erőből még többet vegyen magába. Kolozsvárt 
meg Zoványi Jenő lelkész indított havi közlönyt egész 
évre 1 frt előfizetési árral, mutatvány számat lapunk más 
helyén ismertetjük. — Mind eme lapokat szívesen üdvö-
zöljük Isten országa terjesztésének szép munkájában. Külö-
nösen fontos hivatás vár rájuk a világi elem egyháziasí-
tása terén, miben hogy minél többre jussanak, szívünkből 
kívánjuk! 

* A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
1893-ik évi november hó 15-én Budapesten tartott 
választmányi ülése határozatából, a nevezett Társaság 
pénzügyi és irodalmi bizottságának megállapítása szerint, 
a jövő évben tartandó közgyűlés utólagos jóváhagyása 
reményében, nemzetünk ezredéves fennállása örömünnepe 
(1896) alkalmára a következő irodalmi pályázatot van 
szerencsénk kihirdetni: Adassék elő a protestantizmus 
vallás-erkölcsi, közművelődési és nemzeti hatása Magyaror-
szágon kezdettől fogva máig. Az irandó munka 20 (husz) 
nyomtatot ívnél nagyobb nem lehet. Ebben a keretben 
tüntetendő fel művelődéstörténeti szempontból, történeti 
és statistikai adatok alapján az a befolyás, a melyet a 
protestántizmus gyakorolt népünk vallás-erkölcsi életére, 
ugy nyilvános istentiszteleti, mint magán és közéleti vallás-
erkölcsi irányban, valamint a családi és polgári életre, a 
szokásokra az egyéni és a nemzeti jellemre s egyéb feleke-
zetekre való hatásában; továbbá a protestántizmus hatása 
nemzetünk közművelődésére, különös tekintettel iskoláinkra, 
tudományos és irodalmi életünkre; végül a nemzet 
politikai fejlődésére, tekintettel a nemzetiségre, az alkot-
mányra. a közszabadság érzésének ébresztésére és a 
törvényhozásra. A pályázat sikere érdekében a Társaság 
kettős pályázatot hirdet, u. m. először kívántatik az egész 
mű vázlatának teljes tartalomjegyzékének összeállítása, 
és valamely tetszésszerint választandó önálló fejezetének 
részletes kidolgozása. Az egész munka vázlata és valamely 
önálló fejezetének kidolgozása 1894. szeptember hó 1-sö 
napjára küldendő be a Társaság titkárához, idegen kézzel 



irva, zárt jeligés levél mellett.. A beérkezendő munkák 
szakszerűen megbiráltatván, vagy a legjobbnak talált 
vázlat szerzője nyer aztán a munka kidolgozására egyenes 
megbízást, vagy pedig több a sikerre egyaránt reményt 
nyújtó munka bocsáttatik szűkebb körű pályázatra. A 
nyertes pályamű jutalma 2000 {két ezer) korona (1000 
forint o. é.) a mely a pályadíjon kívül, a nyertes mű 
a Magy. Prot. írod. Társ. tulajdonába menvén át, még 
a szokásos ívenkénti 30 forintnyi irói tiszteletdíjban is 
részesül. Megjegyeztetik azonban, hogy a pályadíj csak 
absolut irodalmi becsű műnek fog kiadatni. Az egész 
pályázat végső határideje 1895. december 31-ike, a mikorra 
akár a megbízás folytán írandó, akár pedig a szűkebb 
pályázatra bocsátott munkák a Társaság titkárához bekül-
dendők. Később érkezendő művek a pályázatból kirekesz-
tetnek. Kelt Budapesten. 1893. december hó 28-án. Szász 
Károly, a M. Prot. írod. Társ. elnöke, Kenessey Béla, 
a M. Prot. írod. Társ. titkára. 

* A római kath. akció erélyesen dolgozik az egy-
házügyi javaslatok elten. A január 16-iki kath. nagygyűlés 
programmján serényen dolgoznak, közönségét pedig püs-
pöki felhívásokkal és társadalmi tevékenység utján kemé-
nyen toborzák. Ez az egyik iránya a legújabb akciónak. 
Másfelől meg végrehajtó-bizottsagot szerveztek, mely a 
»reverszálisos« képviselőknek gyűjti meg a baját. Ez a 
bizottság január 2-án a »Magyar Állam« utján következő 
felhívást intézett a klerikális közönséghez: »A katholikus 
végrehajtó-bizottság megbízásából bizalmasan kérjük fel 
elvbaratainkat, tegyenek szívesek velünk postafordultával 
a »M Állam* szerkesztőség címére tudatni, hogy a kerü-
letbeli országgyűlési képviselő Írásban adott-e avagy szóval 
tett-e választasa előtt igeretet az iránt, hogy a katholikus 
érdekek ellen működni nem fog, ha igen, hol az erre 
vonatkozó irat, avagy kinek tette az igeretet, kik erre a 
tanuk. Továbbá különösen le lenne kötelezve a katholikus 
végrehajtó-bizottsag, hogy ha ezen tanuk hitelesített nyilat-
kozatának, avagy magának a reverszálisnak hiteles máso-
lata mielőbb beküldetnék gróf Szapáry László címére 
(Budapest, Szép-utca 6. sz.) avagy hozzánk * 

* Gyászrovat. Csepely Sándor földhitelintézeti 
ügyész, fővárosi bizottsági tag. II. ker. iskolaszéki elnök, 
a budai egyházi bizottság tevékeny tagja, több éven át 
a pápai ref. tőiskola tanára, a ki irodalmilag is műkö-
dött, Budapesten rövid szenvedés után 66 éves korában 
hirtelen elhunyt. A köztiszteletben állott derek honpolgár 
és egyháztag temetése nagy részvéttel ment végbe ja-
nuár 1-én. 

* Péntek Ferencz budapesti katekhetáktól és a 
»Pest Napló« dolgozó társától levelet kaptunk, melyben a 
»Sárosp. Lapok«-kai szemben annak kinyilatkoztatására kér, 
hogy ő Miskolczon és Debreczenben nem »faggatni* és 
»comprouiillátnú járt püspökeinket, hanem a P. N. meg-
bízásából egyszerűen meginterviewolni; hogy az egyház-

' politikai javaslatok ellen sem élőszóval sem a sajtóban 
nem agitált és nem agitál. E nyilatkozattal kapcsolatban 
megjegyezzük, hogy lelkészeinknek s általában bármely 
egyházi tisztviselőnknek a napi lapoknál elfoglalt positió-
jat, hírlapírói tevékenységét elvileg sem nehézményezzük, 
ha pedig az a munkásság egyházunk javára szolgál, akkor 
nagyon helyeseljük. Ha mindenik napilap szerkesztőségé-
ben volna egy egyházi emberünk, akkor nem imának 
rólunk annyi badarságot, mint most tapasztalhatjuk. A mi 
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Pénteket illeti, ő a Naplónál jó szolgálatot tesz egyházunk-
nak, miről bárki meggyőződhetik, ha ennek a különben 
erős pápista lapnak a prot. egyházi ügyekről szóló mult 
évi közleményeit figyelemmel elolvassa. 

A D A K O Z Á S . 
Az orsz. prot. árvaházra: Nagy Tamás József né 

(Jászkisér) 2 frt. — Szűcs Sándorné (Jászkisér) 20 kr. 
— A dadi konfirmándusok 50 kr. (Ehhez járultak: Orbán 
Enichen 4 kr., Kovács Juliánná 10 kr., Oszkó Katalin 4 kr, 
Szabó Erzsébet 4 kr., Harsányi Juliánná 4 kr., Csonka 
Zsuzsanna 3 kr., Csonka József 3 kr., Horváth Pál 4 kr., 
Nagy György 2 kr., Sz. A. 12 kr.) — Tolnai József 
hőnyi ev. lelkész 1 frt 20 kr. — A dunamelléki ref. 
egyházkerület gyűjtése Petri Elek egyházkerületi pénztár-
nok utján 164 frt 70 kr. (Ehhez járultak: 1. A.-baranyai 
egyházmegye 15 frt 65 kr. 2. Kecskeméti egyházmegye 
22 frt 90 kr. 3. Pesti egyházmegye 50 frt 13 kr. 4. Solti 
egyházmegye 10 frt. 5. K.-somogyi egyházmegye 7 frt 
70 kr. 6. Tolnai egyházmegye 15 frt 8 kr. 7. Vértesaljai 
egyházmegye 43 frt 24 kr.) — Zeke Lajos siklósi ref. 
lelkész 15 frt. (Ehhez járultak: Zeke Lajos alapítványa 
kamatjáért 8 frt, 15> konfirmándus 1 frt 80 kr., konfir-
mációkor tányérpénz 1 frt. Vizsgakor tányérpénz 2 frt 
49 kr., Szűcs Dániel 1 frt, Zeke Vilma 40 kr., Zeke 
Ida 20 kr., ifj. Zeke Lajos l l k r . ) — Kecskeméti ev. ref. 
lelkészi hivatal 20 kr. — A 49-ik számban kimutatott 
adakozások hozzászámításával jelen közlés összege 586 frt 
15 krajcár. Kiadóhivatal. 

A Nagypénteki ref. társaságra: Albert István 
(Budapest) 1 írt. — I f j . üsereklye János (Budapest) 1 frt. 
— Nyikos Lajos (Budapest) 50 kr. — Cs. Torday 
Julianna (Budapest) 50 kr. .— Vadas Gyula csermői 
ref. lelkész 1 frt 20 kr. — Molnár Síndor (Szentes) 
11 kr. — Elekes Márton (Török-Szent-Miklós) 1 frt. — 
M. Szabó Ferencz (Gyula) 1 frt. — összesen: 6 frt 31 kr. 
mely összeget mai napon Szőts Albert pénztárnok urnák 
átadtuk. Kiadóhivatal. 

P á l y á z a t . 
A szatmári ev. ref. egyházban megüresült egyik 

lelkészi állomásra. 
Ez állomás javadalma: 
1-ör. Lakás, külön udvar, s kerttel. 
2-or. A városi pénztárból 600 frt készpénz, havi 

előleges részletekben. 
3-or. 81'/a köbméter kemény tűzifa, az erdőn. 
4-er 34 katasztrális hold föld. Adóját az egyház fizeti. 
5-ör. 4622 lélek utáni stólának fele. 
A megválasztott hivatalát 1894. ápril 24-én elfog-

lalni, s a 2 , 3., 4. pont alatti fizetéseknek félét az első 
évben elődje özvegyének adni tartozik. 

A lelkészi gyámintézetbe belépni köteles. 
Pályázati határidő 1894. január 31. a meddig a 

felszerelt kérvények Szarka Boldizsár espereshez Vetésbe 
küldendők. U. p. Szatmár. 

Debreczen, 1893. december 27-én. 
Kiss Áron. 

püspök. 
VNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



ROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerület, Pipa-wra 23. szám, hová a kéziratok 

cimzeudök. 
Sii.'HÍrt-hivaííil : 

Honn/ántzki/ Viktor k&i#yvk*re#k*ité*e (Akadémia 
bérháza;, hová az ekifiz. és hirdet, di jak iiitézendök. 

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

K i a d j a : 
I I 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': 9 frt. 

Egyen szám ára 20 kr. 

Felhivás előfizetésre. 
A 37-ik évfolyamra nyi tunk előfizetési 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. Iiogy 
leikeinkben 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 evangéliumi 
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 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 
és tanítói fizetések emelését folytonosan sürgetni 
ós lehetőleg elősegíteni egyik legfőbb teendőnek 
ismerjük. Ez a mi egyházpolitikai program-
munk. 

Bizalommal kér jük olvasóink ós 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 fr tnál csekélyebb fizetésű 
s ál talában minden IV-ed osztályú lelkész egész 
évre 6 frt, félévre 3 frt, negyed évre 1 fr t 50 kré r t 
kapja a Lapot. 

Az előfizetések a Lap kiadó-hivatalába 
(Budapest, Akadémia bérháza) a kiadó nevére 
címzenclők. 

Horn yánszky V iktor, 
kiadó. 

Szöts Farkas, 
lap tulajdonos és fel. szerkesztő, 

f ü PÁPA S= 

Egyházi és polgári házasságkötés. 
Összevetve a királyhágóninneni két protes-

táns egyház még ma érvényben levő házassági 
jogát és ama törvényjavaslatot , melyet Szilágyi 
Dezső igazságügyminiszter a képviselőház 1893, 
clec. 2. ülésén a kötelező polgári házasságról 
beter jesztet t : egyszerre látható a kettőnek fel-
cserélése; amaz az egyházakat közvetlenül csupán 
egy ponton fogja oly módon érinteni, mely a 
mai állapotoktól lényegesen eltérő. 

E pont : a házasság megkötése. 
A reánk nézve ma fennálló, meg a terve-

zett állami házassági jog szerinti házasságkötés 
között a fő formális különbség abban van, hogy 
a felek házasságkötő akara t kijelentése nem — 
mint eddig — a lelkész előtt s két t anú jelen-
létében (Josephinum 29. §.), hanem a polgári 
tisztviselő előtt ós két tanú jelenlétében (Terv. 
56. §.)' történik. A megtet t nyilatkozat régebben 
akkor hozta létre a házasságot, ha a lelkész 
a házasságra lépett feleket összeeskette; jövőben 
pedig akkor hozza létre, ha a polgári tisztviselő 
őket házas tá rsaknak nyilvánítja ki. (56. §. 2. bek.) 

Amaz az egyházi, ez a polgári házasság-
kötés. 

A formális különbségeken kívül ta lá lhatunk 
tar ta lmi különbségeket is, melyek ugy az egyik, 
mint a másik különös jellegének, céljának vagy 
eredetének felelnek meg. 

Az állam ezen változással, t. i. hogy saját 
közege által készít tetheti elő a házasságot s ez 
előtt tétethet i a házasságkötő nyilatkozatot, egy 
fontos eredményt , nevezetesen azt éri el, hogy 
törvényben kifejezett aka ra tának saját közege 
mindenben engedelmeskedni fog s igy lelkiis-
mere t re appellálás nem fogja út já t állani oly 
házasságoknak, melyek állami szempontból kívá-
natosak, vagy megengeclhetők, ellenben a vallási 
— szűkebb — társadalmi felfogás szerint semmi-
képen nem létesülhetnek. 



Azonban a bekövetkezendő változás nem 
közönyös dolog magukra , protes táns egyházainkra 
nézve sem. Mert mig egyfelől az egyházi házas-
ságkötés jóformán megszűnik, megváltozván jelen-
tősége; másfelől az az alkalom, melyet eddig az 
egyház — a törvény rendelkezésénél fogva csu-
pán előtte levén köthetők a házasságok — minden 
fáradság nélkül használhatot t fel arra , hogy saját 
hivatását egy, az emberi élet legfontosabb pilla-
natában is munkálja , ezután csupán a hívek 
önkéntes tetszése szerint , eset leg az egyház szol-
gáinak fáradságos u tán j a rasa mellett lesz felta-
lálható. 

Hogy annál jobban meglá thassuk azt a kü-
lönbséget, mely a házasságkötés kötelező polgári 
a lakjának behozatala után a ma fennálló házas-
ságkötésben előáll, lássuk meg ennek ta r ta lmát 
s e tartalom előzményeit. 

Az egyházak általában s igy a protes táns 
egyházak is, főleg két fontos feladatnak akar tak 
megfelelni, midőn a hívek házasságkötésénél 
szerepet vállaltak. Mint fiaiknak tanítói, az Isten 
törvénye szerinti házasságra akar ják oktatni 
azokat, s mint a jó erkölcsöknek őrei, őrködni 
óhaj tanak a házasság t isztasága ós nyilvánossága 
felett. A nép felfogása önként t ámoga tásá ra jön 
az egyház ezen törekvésének, midőn csak az 
Isten színe előtt, az ő nevének segítségül és 
tanuul hivása mellett létrejött házasságokat te-
kinti igazi házasságnak. A nép ezen felfogása 
magyarázza meg, hogy a XVI. században miér t 
szenvedet t nálunk hajótörés t a Melius Péter-fele 
y>polgári házassága. Egyszerűen azért, mer t a nép 
szemében az eskü nélkül, világiak előtt kötött 
házasságból hiányzott az a valami, a mi által 
erősebbnek hit ték a köteléket ugy a házasfelek 
között, mint harmadik személyek irányában, t. i. 
a vallási bizonyság a r r a nézve, hogy a felek Isten 
törvénye szerint léptek örök házasságra. A vallás 
bizonysága ós biztosítása tette á l landóvá azt a 
felfogást, hogy másképen, mint lelkész előtt ós 
eskü kíséretében eszközölt házasságkötés nem is 
létesít házasságot, hanem legfelebb csak tűrt 
nemi viszonyt; mely felfogásnak a lelkész jelen-
létére vonatkozó része a József-fele pátens alapján 
törvényileg, az esküté te l re vonatkozó peclig szokás 
erejénél fogva ma is fennáll. 

Az ál lamnak a házasságok nyilvánossága 
ós nyilvántartása, az egyháznak pedig a hívek 
lelki gondozása és utas í tása állván é rdekében: 
midőn az állam a házasságok nyilvántar tásával 
az egyházat bízta meg, ennek saját szer tar tásai t 
nem is ér in thet te ellenségesen. Ehhez képest 
a házasságkötés teljes szer tar tása ma nálunk 
két részből áll, melyek közül az egyik az állam 
intenciójának felel meg s ez a tu la jdonképeni 

házasságkötés; a másik, illetőleg többi, peclig 
egyházi szer tar tásos cselekmény. A tulajdon-
képeni házasságkötés az esketést megelőzőleg 
feltett ké rdés re adott megfelelő felelet által tör-
ténik s a Josephinum 29. §-a ér telmében már 
ez által — egyebek megfelelők levén — létesül 
a házasság. A kórdós s az e r re adott feleletet 
megelőzőleg, vagy követőleg tartott beszéd, imád-
ság, megálclás szer tar tásos természetűek s nem 
folynak be a házasságkötés polgári érvényére. 
Hiszen maga a házasságra lépett felek által 
mondot t eskü is ígérő ( juramentum promissorium) 
ós nem megerősítő eskü, melyben a felek az 
iránt tesznek ígéretet, hogy jövőben ugy fognak 
egymás iránt viselkedni, mint keresztyén háza-
soknak Isten törvénye szerint viselkedniük kell. 

A házasságkötés ezen teljes szer tar tásának 
előbb említett része, t. i. a házassági megegye-
zés kijelentése — mint említve volt — törvé-
nyileg van a lelkész elé utasítva, ugy hogy a 
Josephinum 29. §-a szerint házasság másképen 
nem is jöhet létre, mint a saját lelkész, vagy 
ennek megbízott helyet tese előtt tet t (a 22. §. 
szerinti) nyilatkozattal . A lelkész pedig, ki elibe 
minden hivő köteles megjelenni házasságkötés 
végett, ez alkalmat, mint egyik legkedvezőbbet , 
felhasználja arra , hogy a megjelenteket oktassa 
az Is tennek tetsző házas élet, a vallás kívánalmai 
felől ós a szokásnak megfelelőleg, eskü alat t 
tőlök oly ígéretet vesz, hogy Isten törvénye 
szerinti házas életet fognak élni. A Josephinum 
rendelkezése folytán a szer tar tás előbbi része 
a házasságok nyilvánosságának kiván szolgálni; 
az utóbbi pedig tisztán egyházi, azaz vallás-
erkölcsi é rdekeknek áll szolgála tában; amaz 
okvetlen szükséges, hogy a házasság jogilag 
létesüljön, azért rendeli épen az államtohatalom, 
emez nem és csupán az egyházi felsőbbségtől 
származik. 

Mint láttuk, az állam a kötelező polgári 
házasságról azt fogja rendelni, hogy polgárjogi 
hatálylyal csak oly házasság bir, mely polgári 
tisztviselő előtt szabályszerű módon nyilvánított 
akara t -e lhatározás folytán létesült. E rendelkezés 
tehát elveszi a lelkész előtt tett házasság-létesítő 
nyi latkozatnak házasságkötő erejét, másfelől a 
megjelenési kényszert nem a lelkész, de a pol-
gári tisztviselő előtt való megje lenésre nézve 
irja elő. Az egyházi szer tar tás t semmi részében 
sem érinti, hanem egyszerűen azon erőt veszi 
el tőle, melylyel eddig is az ál lamhatalom ren-
delkezése folytán bí r t ; mindössze is iclőileg kor-
látozza annyiban, hogy az esketós a házasság 
megkötése előtt bünte tés t e rhe alatt nem végez-
hető. Azonban bár igy az egyházi szer tar tás 
ér intet lenül fenmarad, de az egyházi házasság-



kötés végleg elenyészik. A mi ott marad, az 
lehet esketés, megáldás, vagy bármi névvel fel-
ruházva, de nem lesz többé házasságkötés, mer t 
állami házassági jog mellett az egyházi házasság-
kötés fentar tása az egységes házassági jog veszé-
lyeivel j á r karöltve. 

A házasság megkötésének kötelező polgári 
a lakja tehát az egyházi házasságkötés megszű-
nését vonja maga után. Fel tehet jük talán ennél-
fogva a kérdést , a mit közönségesen mindenfelé 
hal lhatunk, hogy e változással mit vészit a pro-
tes tant ismus ? 

Sokan gondolkozhatnak ugy, hogy a köte-
lező polgári házasság behozatala jogcsorbulást 
jelent a pro tes táns egyházakra nézve. Azt hiszem, 
hogy az elmondottak után ezen felfogás ellen 
felesleges szót is emelni, mert tény, hogy a pro-
testáns egyházak semmi oly jogot, mely őket 
eo ipso megillette, el nem veszítenek. 

Hallottam oly nézetet, hogy egyházi-, eske-
tés i -szer tar tásunk fog jelentőségéből veszíteni, 
ha e nélkül is lehet házasságot kötni s az vissza-
hat az egyház tekintélyének csorbulására. Ez is 
ta r tha ta t lan állítás, mivel mi igen jól tudhat-
juk, hogy az az esketés, vagy esküvés soha 
sem volt házasságkötés, hanem vallásos szertar-
tás, mely i ránt a nép a múltban s a je lenben 
is vallásos gondolkozásmódjánál s érzületénél 
fogva viseltetik tisztelettel, s helyez a r r a kiváló 
súlyt. 

Egyetlen egy oly következményt látok a 
magam részéről, mely a kötelező polgári házas-
ságot nyomon fogja követni, a melyre m á r má-
sok is r ámuta t t ak : t. i. hogy fogyni fog az egy-
házilag megáldott házasságok száma. Csakhogy 
én még ezen tüneményt sem tekintem veszte-
ségnek prot. egyházainkra, mivel mostanig állami 
kényszernél fogva volt minclen házasság lelkész 
előtt megkötendő s az igy kötött házasságok 
nagy száma épen a kényszernél fogva semmiféle 
erkölcsi erőt nem mutatot t , ellenben az u. n. 
vadházasságok kétszeres megbélyegzést vontak 
a felekezetre maguk után. 

A jövőben, az egyházilag megáldott házas-
ságok számából okvetlenül ki fog tűnni az egyes 
felekezetek erkölcsi ereje, eset leg szolgáinak 
hanyagsága. Mert ne felejtsük el azt a szép pél-
dát, a melyet a mult t á r elénk, hogy t. i. az 
egyházi megáldás, az esketés épen a nép lelki 
szükségleténél fogva nyomult előtérbe s lett 
később alakja a házasságkötésnek. A nép vallásos 
ma is, csak legyen a ki ezen érzületét ébren 
tartsa, illetőleg helyes i rányban vezérelje. Ha 
tehát olyan tüneményt tapasztalunk, bogy az 
egyházilag megáldot t házasságok száma szokatlan 
nagy százalékban csökken: ez kétségtelen bizony-

sága lesz annak, hogy egyházaink szolgái a ha-
szontalan szolgáknál haszontalanabbak. 

Igaz, hogy a félművelt ember t az ő sajátos 
felfogása, a szegényt az ő szegénysége ta r tha t ja 
távol attól, hogy a házassági frigyét Is tennek 
nevében kezdje meg, de a lelkésznek talpon kell 
lennie az Isten országa érdekében. Ha tíz kö-
zönyös közül, kiket eddig fá radság és u t án já rá s 
nélkül összeesketet t volna, csak ötöt, avagy hár-
mat megnyer arra , hogy hívja segélyül az Ur 
nevét élete e fontos pi l lanatában: százszor több 
és jobb munká t végzett, mintha nem ama tízet, 
de tízszer tízet összeesket. Ha szegényről van 
szó, ki polgári és egyházi cselekvónyt külön dí-
jazni nem tucl: ad ja ingyen a lelkész, mit Istentől 
ingyen vett ; hiszen a pásztor van a nyájér t és 
nem viszont. 

Ha az egyházilag meg nem áldott házassá-
gok száma nálunk nagyobb százalékot fog mu-
tatni, mint p. o. külföldön: én nem habozom 
kimondani, hogy egyenesen az egyház szolgái 
lesznek a rossz e redmény okai. Ha ellenben ők 
buzgósággal j á rnak el Isten országának terjesz-
tésében, erős a hitem, hogy a fogyás csekély 
lesz, de a vallásosság annál intenzivebb. Azok-
ban, a kik eljönnek a templomba frigyöket meg-
áldatni, együtt véve lesz annyi az élő hit, mint 
lenne, ha még az e lmaradot taka t is hozzáadnók. 

Gálator. 

Uj próféta, régi nyom. 

Magyarország eddig még nem állott abban 
a gyanús hírben, hogy itt próféták születnének. 
Mióta a Krisztus prófétaságát elődeink felismer-
ték, j ámbor hittel nyugodtak bele a jövő-menő 
századok emberei , hogy nála jobb és nagyobb 
próféta nem volt ós nem is lesz. A különbnél-
különb prófétákat eddig legnagyobb részben 
Németország és Anglia kolportál ta a műveltebb 
világ számára. Ott virágzott a prófé táskodás ós 
még a legégrekiál tóbb hóbor t is megtalál ta a 
maga követőit. Boóth Vilmos már militiát állított 
fel a vallás országában ós fújja az üdvre csalo-
gató toborzót, mint egy lá rmás verbunkos . 

Hanem nagyot fordúlt az idők kereke, 
Magyarország is egy prófétával a jándékozta meg 
a világot. De félre ne ér tessem ! Nem a marcalii 
prófétát gondolom, a kit ad maiorem ecclesiae 
glóriám a kath. k lérus buj togatot t fel prófétává, 
hogy a kormány egyházpolitikai javaslata ellen 
izgassa a tudat lan népet. Nem rég hi rdet ték ezt 
a lapok, persze megfelelő miraculumokat fűzve 
a hi res prófétához. Mondom nem erről szólok. 
Népámítók máskor is voltak. 



20 2. s? ám 

De szólok a »Szellemi valláscc megindítójá-
ról ós fő profé tájáról Schmitt Jenő doktorról, a 
ki a budai várból aka r j a a szerinte beteg és 
korhad t államot és t á r sada lmat egy nemzetközi, 
lelki, vallásos szövetség által új já teremteni . Schmitt 
Jenő egy névtelen zombori irnok volt, mikor 
egyszer, nem régen német pá lyamunkájával német 
földön díjat nyert, mely munkájával a hegeli 
philosophia alapos ismerőjének muta t ta be magát. 
Ámde a ki Régéit átérti, méltán jöhet gyanúba, 
hogy elveszti lábai alatt a talajt. A Hégelt tanul-
mányozó Schmit t vallásos vizsgálódásokba bonyo-
lódott és jobb sors ra é rdemes tehetséggel, mint 
re formátor lépett fel. í r t egy könyvet : Krisztus 
istensége a modern ember szelleméhen, mely e b. 
lap hasábjain is é rdeme szerint méltatva volt, 
s mely, mint minden munká ja egy forrongó, 
zűrzavaros elme benyomását teszi az olvasóra. 

E könyvnek azonban a külföldön (németül 
is megjelent) állítólag oly ha tása volt, hogy az 
egy nemzetközi szövetség eszméjére vezetett, 
mely szövetség az egyértelműek szellemi vallását 
óhaj t ja megalakítani. A Felhívás e r re a napokban 
küldete t t szét az igazság és emberiség minden 
barát jához. 

Magában véve az örvendetes jelenség, hogy 
nemcsak theologusok foglalkoznak komolyan az 
egyház, hit, általán az egész keresztyénség belső 
bajaival. P á r év előtt M. von Egidy német ezre-
des vonta magára a figyelmet Komoly gondolataival. 
Kell tehát valaminek hiányozni a keresztyénség 
életéből, mely gyötri s gondolatokba mélyeszti a 
művel tebb elemeket. Bántó je lenségek fordulnak 
elő az ál lamban és társadalomban, a hol a kép-
mutatás , önzés, s t réberség, szélhámosság mind 
nagyobb-nagyobb tért hódít. 

A reformáció tehá t ránk fér. Az a bajunk 
épen, hogy elhagytuk a régi Istent, régi oltárt, 
régi hitet, mely egyedül képes boldogítani. Uj 
Istenre, uj hitre, uj val lásra nincs nekünk semmi 
szükségünk. Vajha a régit tudnók a maga teljes-
ségében visszaállítani ! Az a felfogás tehát , hogy 
a religió túlélte magát , merőben téves. Ezen 
alapszik pedig az ábrándos Schmit t Jenő összes 
törekvése. Elcsavar ta fejét a hégeli philosophia 
és egy uj vallással akar ja boldogítani az emberi-
séget. 

Csudálatos vallás lenne ez ! Igazi conglome-
ra tum ! Összetákolva a keresztyénségbőí, a zsidó-
ságból, a buddhismusból és mohammedanismus-
ból. »A szellemi vallás istene — mint a Felhí-
vás mondja — Izráel istene, ki az emberben já r 
ós lakozik ; a végtelen könyörület , melylyel Buddha 
a lények sokaságába elmerül ; a paradicsom tisz-
tasága, mely Mohamed lelki szemei előtt feltárult, 
a belső mennyország titka, melyet a mindenek 

teljessége Krisztus taní tványainak — az evangé-
liumok szerint — a homályban fülökbe sugott«. 

A Felhívás szépen van megirva, csak az 
a hibája, hogy nem nyújt positivumot. Gyógyí-
tani akar ja a beteg emberiséget, de nincs medi-
cinája. Szellemi vallást akar , mintha bizony a 
keresztyénség, melyből kisarjad, testi, anyagi 
vallás volna. A vallásban egyébként is a szívé 
az első hely. Schmit t Jenőnél a gnósis kisért, 
mely már egyszer k imuta t ta a világ megerjesz-
tésére képtelen voltát. Azoknak szövetségére 
épít, a kik az ő isteni lényük tuda tá ra ébredlek 
és szellemileg szabadok. Szinte látj a az ember 
e tanból kibontakozni az aeonok hosszú soro-
zatát. 

De ha a Felhivás nem tájékoztat bennünket 
a Szellemi vallás tana és célja felől, megtaláljuk 
ezt Schmit t Jenő egy másik cikkében, mely az 
Élet cimü folyóirat ez évi 1-ső számában jelent 
meg Uj korszak név alatt s mintegy a Felhivás 
magyarázataképen tekinthető. Ebből a hit- és 
erkölcstant a következőkben hüvelyezhetjük ki: 

1. Religio. 

A religio nem képzelt bálványban való hit : 
a religió az erkölcsi öntudat és a világnéziet • 
harmóniája , az egész, a teljes emberi lényeg 
összhangja önmagával. 

2. Theologia. 

Isten a szellemek napja és a lények őslénye, 
a ki bemerülve mintegy az összes lényekbe 
önzéstelenűl, azokból kibeszélhetetlen dicsőség-
ben ú j r a előjő örökkön örökké, feltűnik minden 
valóságban, de legfőképen az emberben. 0 a 
mindent átölelő, mindenekben élő, mindent egye-
sítő szeretet eleven eszményképe: oly valóság, 
melyen kivül valóság nincs, mely a lények vilá-
gát egybeforrasztja. 

3. Anthropologia. 

Mi nem vagyunk pusztán az agynak vagy 
egyáltalában valami véges tá rgynak öntudata, 
mi a végtelen mindenség, a végtelen gondolat 
és a mindent átkaroló szeretet ön tuda ta vagyunk. 
Mindenki a maga egyéniségében: ez az egyaránt 
végtelen szellemi és eszményi öntudat . Külön-
bözők az egyéniségben, egyek vagyunk a lényeg-
ben. A másik ember nem idegen hozzánk, hanem 
lényeg a mi lényegünkből. Egylényegüek — 
ófuüoücio i — vagyunk. 

4. Soterologia. 

Az üdv az eleven eszményben, a religióban 
keresendő. 



5. Eschatalogia. 

A pa rad i c somot , a m e n n y o r s z á g o t sem keres -
sük képzele t i tú lv i l ágban , h a n e m az élet küzdel -
meiben , f á r a d s á g á b a n , f e l á ldozásában l á t juk a 
szel lem ö rök dicsőülését . A m e n n y e k n e k o r szága 
itt van, bennetek van. A jövő n e m z e d é k b e n lá t juk 
a m a mennyor szágo t , melyben , ú j r a meg tes tesü lve , 
a szel lem mind ig m a g a s a b b fok ra fe j lődőt ten 
f e l t á m a d á s á t leli. 

6. Erkölcsi maxima. 

T a n ú s á g t é t e l az igazság mellet t . 
N incs ebben u j semmi , ez csak a biblia 

és a d o g m á k ismét lése . A h a l h a t a t l a n s á g o t is 
— ebben látszik l eg inkább e l té rn i — r é g Schmi t t 
J e n ő k é n t é r t e lmez i m á r az e m b e r i s é g m ű v e l t e b b 
része. Csak azé r t lá tszik a Szellemi vallás ú jnak , 
m e r t sokszor é r t h e t e t l e n ph i losoph ia i f r áz i sokba 
öl töztet i p rófé tá ja . 

Mennyivel e g y s z e r ű b b e n m o n d j a azoka t az 
e v a n g é l i u m : »Isten c supa jóság és ö rök szere te t . 
Ő ál tala, ő b e n n e é lünk, mozgunk és vagyunk . 
Mi az I s t ennek k é p m á s a i vagyunk . Mindnyá jan 
egyek v a g y u n k a Jézus Kr i sz tusban . Nincsen 
s e n k i b e n m á s b a n üdvösség . A tes t p o r r á válik, 
de a lé lek m e g t é r I s tenhez , a ki ad t a volt. Meg-
i smer i t ek az igazságot és az igazság s z a b a d o k k á 
teszen t i t eke t« . 

Há t m á r mos t k é r d e m : mi s z ü k s é g van a 
Szellemi vallásra ? 

Hívei k ü l ö n b e n m á r v a n n a k S c h m i t t Jenő-
nek, l ege lőször is a fe lesége, a mi azt mu ta t j a , 
hogy e s k ü j e szer int , c s a k u g y a n h ű s é g e s segítő-
társa , azu tán egy p á r zombor i volt c imborá ja , 
Magyaro r szágbó l vagy husz e m b e r é s a vi lág 
m i n d e n t á j éká ró l h a t v a n h a t , k i k n e k i smere t l en 
nevei mind alá v a n n a k i rva a Fe lh ívá snak , a 
mely n e m c s a k pusz ta b izonyságté te l t , h a n e m 
e g y s z e r s m i n d pénz t is kér , m i u t á n a Kr i sz tus 
kopor só já t sem őriz ték és Is ten o r szágá t sem 
épí the t ik ingyen. 

A Szel lemi val lás p r o p a g á l á s á r a Schmi t t 
J e n ő f„ m a n a p s á g l e g h a t á s o s a b b sa j tó t haszná l j a 
fel és ez évtől kezdve egy L i p c s é b e n néme tü l 
meg ja l enő fo lyói ra to t s ze rkesz t (Die Rel igion des 
Geietes). 

Én azt h iszem, hogy ő nem az a p rov iden -
tiális p rófé ta , a ki eszméive l h iva tva volna a 
v i lágot á ta lak í tan i . 

Kisújszállás. S. Szabó József. 

I S K O L A Ü G Y . 

Középiskoláink állapota. 
(A közoktatási miniszter 22-ik Jelentése alapján.) 

Középiskoláink állapotáról és működéséről az 1892/3. 
tanévből következő nevezetesebb mozzanatokat sorolja 
fel a miniszteri jelentés. 

A görög nyelv helyett választható tudományokat évről 
évre többen tanulják. A görögpótló tanfolyam bevezetése 
évében 634. a rákövetkező évben 1466 és a mult iskolai 
évben már 2132 volt e tanulók száma. Görögpótló tan-
folyamok még nincsenek minden gimnáziumban rendsze-
resítve. 

Az egységes középiskola ügye már az országos köz-
oktatási tanácsnál van a tanulmányi rendszer kidolgozása 
végett. 

A reáliskolákban a latin nyelv rendkívüli tanulását 
a miniszter teljesen szabaddá tette, eddig csak oly tanulók 
tanulhattak latinul, a kik a reáliskolai tantárgyakból leg-
alább jó előmenetelt tanúsítottak. 

A testi nevelés érdekében a miniszter rendeletileg 
ajánlotta, hogy a középiskolai tanulóknak a szabadban 
való fürdésre és úszásra, továbbá a korcsolyázásra az 
iskolai hatóságok kellő felügyelet mellett alkalmat nyújtsanak 
s e végből fürdő, uszó és korcsolyázó helyeket rendezzenek 
be. A jelentés szerint a kormány rendelkezése és vezetése 
alatti 127 középiskola közül 107, a 107 autonom iskola 
közül 50 foganasította a miniszter rendeletét. A torna-
versenyek és az ifjúsági játékok rendezése s az erre 
alkalmas területek és vezető erők előállítása tekintetében 
is jelentékeny a haladás; hogy a játékok vezetését mód-
szeresen eszközölhessék, a tornatanítók számára a miniszter 
a fővárosban játék-tanfolyamot rendezett, melyben 52 
tornatanitó vett részt, kikből a testi nevelésnek buzgó 
apostolokat várhat a tanügy. 

Különös gonddal emeli ki a jelentés az ifjúsági 
kirándulások és utazások fontosságát. Az utazással járó 
tapasztalat köti össze a tudományt az élettel, s e mellett 
az utazás az ifjúság egészségének és testi erejének is javára 
van. Ujabb időben ez a tanulságos vállalkozás évről-évre 
nagyobb mérveket ölt s a miniszter kieszközölte, hogy az 
utazó tanulók és a kisérő tanárok kedvezményes vasúti 
jegyeket kapjanak, melyeket minden nagvob utánjárás 
nélkül az igazgató egyszerű hivatalos igazolására minden 
vasúti állomás kiállíthat. 

A középiskolai tanulók száma az ország kulturális 
emelkedése folytán évről-évre növekedik. A lefolyt tan-
évben a növekedés 1838 tanuló, vagyis majdnem 4 % ? 
tiz év alatt 40.572-rőí 49,054-re szaporodott a közép-
iskolai ifjúság. Az iskolák száma azonban nem képes 
lépést tartani az ifjúság szaporodásával. A fentebbi tanuló-
szaporodás átlag 207 osztályt vagy 25 uj teljes közép-
iskolát feltételezne, de középiskoláink ily arányban nem 
szaporodnak. Párhuzamos osztályt több helyen állítottak, 



csonka középiskolák kiegészítése folyamatban van a buda-
pesti I. ker., a keszthelyi, rózsahegyi, félegyházi, munkácsi, 
sepsiszentgyörgyi, sátoraljaújhelyi gimnáziumoknál és a 
budapesti VI. ker., az egri és a debreczeni reáliskoláknál. 
A szamosujvári gimnázium is kiegészül és az állam ellá-
tásába megy át. 

Az államsegélyes középiskolák száma rohamosan 
szaporodik. A hvgiéna nagyobb épületeket, az ujabb paeda-
gogia több helyiséget és gazdag felszerelést kíván s igy az 
iskolák szükségletei folytonosan emelkednek. A felekezeti 
és községi iskolák nem győzik a költségeket s az államhoz 
folyamodnak segítségért. Az állami segély ügyében tárgya-
lások vannak folyamatban : a szarvasi ág. ev. főgimnázium, 
az ujverbászi községi gimnázium, a mezőtúri, kisújszállási, 
miskolczi. hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium, a vág-
ujhelvi izr. alreáliskola s a soproni ág. ev. főgimnázium 
fentartóival. Államsegélyt kérnek : a félegyházi városi, a 
fblsö-lövöi ev., a gyöngyösi róm. k., a szentesi községi, 
a h.-nánási reform., a békési ref., a budapesti ev. gimná-
ziumok. Gimnáziumot kérnek: Makó, Lippa, B.-Gvula, 
Szegszárd, Balassa-Gyarmat, Zala-Egerszeg. 

A középiskolai építkezés még mindig nagy arányokban 
foly. Uj helyiségek épültek vagy épülnek a szombathelyi 
gimnázium számára 179 ezer frton, a szegedi reáliskolának 
170 ezer frton, a verseczi reáliskolának 82 ezer frton. 
az ungvári kir. gimnáziumnak 175 ezer frton, a kisúj-
szállási főgimnáziumnak 143 ezer frton, a pozsonyi állami 
főreáliskolánál 168 ezer frton. Bővítések, toldások történtek 
a váczi r. főgimnáziumnál 39 ezer, a kézsmárki ev. 
főgimnáziumnál 49 ezer, a kecskeméti főreáliskolánál 8600, 
a rózsahegyi r. főgimnáziumnál 16 ezer, a veszprémi r. 
főgimnáziumnál 48 ezer, a hajdú-nánási ref. gimnáziumnál 
(Takács László birtokos áldozatkészségéből) 4 ezer, a 
békés-csabai ev. gimnáziumnál 7600, az újvidéki kir. 
főgimnáziumnál 8200, a balázsfalvi g. k. főgimnáziumnál 
46 ezer, a soproni főreáliskolánál 10 ezer frt költséggel. 
Az 1893. évi középiskolai törvény életbe lépte óta elmúlt 
10 esztendő alatt az ország 183 középiskolája számára 
91 építkezés történt körülbelől hatodfélmiliió forinton. Nagy 
összegekbe került számos középiskola bútorral való föl-
szerelése is, pl. a szombathelyi főgimnáziumé 10 ezer, a 
kisújszállásié 8 ezer, a győri reáliskoláé 15 ezer, a debre-
czenié 8 ezer * frtba. Hasonló nagy összegeket igényelt 
az uj iskolák tanszerekkel való fölszerelése is. 

A középiskoláknak tanárokkal való ellátása évről-
évre nagyobb áldozatokba kerül. A megélhetés költségei 
rohamosan növekednek, a tanárok fizetését rendezni és 
emelni kell, a mit az állam a mult évben a maga részé-
ről meg is tett. E viszonyok — mondja a jelentés — 
sok autonom középiskolánkat már is válságba sodorták, 
mert nem képesek tanáraikat kellőleg fizetni. A csekélyebb 
anyagi erővel biró iskolák csak nehezen tudnak tanárokat 
kapni. A tanárjelöltek inkább elmennek magánosokhoz 
nevelőknek, mintsem tanároknak a csekély fizetést nyújtó 
szegényebb iskolákhoz, llv értelemben tehát tanárhiány 
mutatkozik. E helyzet kényszeríti az autonom iskolák 

fentartóit az államsegély igénybevételére. Oly autonom 
középiskolák, melyek még néhány évvel ezelőtt perhorres-
kálták az államsegélyt, ma már kérik azt. És valóban, 
nem számítva a beruházásokra egyszersmindenkorra adott 
segélyeket, az autonom középiskolákra fordított évi állam-
segély 10 év alatt 183 ezer frtra szaporodott. Előnyösebb 
volt az államnak ezt az áldozatot meghozni, mintsem 
elveszíteni ezeket az iskolákat, melyek közszükségletnek 
felelnek meg. 

Az országos tanulmányi alapból fentartott kisgimná-
ziumokban. valamint az állami gimnáziumokban is a 
miniszter a tandíjakat három fokozat szerint (főváros 36, 
nagyobb városok 30, kisebb városok gimnáziumaiban 
24 frt a tandíj és 5, 4 és 3 frt a felvételi díj) fölemelte 
s az igy nyert jövedelemtöbbletből a kir. gimnáziumok 
tanárainak a fizetését megjavította. Tandíjemelés történt 
az állami reáliskolákban is, de csekélyebb mértékben, a 
mennyiben ezeknél évenként 30, 24 és 18 frt a rendes 
tandíj. 

A miniszter tervei közül fontosak s a középiskolai 
ügyet közvetlenül érintik a következők. A tanárképzés 
reformja, melyet beható tanulmány tárgyává tétetett a 
miniszter. Addig is főleg külföldi stipendiumokkal kivánja 
emelni tanáraink képzettségét. E végből több kiváló tanárt 
küldött s szándékozik jövőben is külföldre küldeni tanul-
mány útra, s ezt célozta a görög tanároknak mult évi 
görögországi expedíciója is. A tankerületi főigazgatók 
valamint az állami iskolai igazgatók számára elkészült 
az eljárási utasítás és készülőben van az igazgatók és 
a tanárok fegyelmi szabályzata is. Még fontosabb terv 
a nem állami iskolák tanárai számára készülőben levő 
nyugdíjintézet, melynek ismeretes tervvázlata alapján a 
törvényjavaslat már legközelebb a törvényhozás elé fog 
kerülni. 

A jelentés végén a miniszter fölsorolja a középis-
kolákra egyesek által a mult évben tett adományokat, 
melyek nem nagy összegre rúgnak. Protestáns középisko-
lánkra alig esik jelentékenyebb adomány. 

Általában a jelentés a középiskoláink állapotát, külső 
és belső emelkedését, tanulmányi előmenetelét kielégítőnek 
és elmélkedésben levőnek tünteti fel. 

Váradi F. 

T Á R C Z A. 

Horváth Márk és Szegedi Kis István. 
Egyháztörténelmi tanulmány és korrajz. 

(Folytatás.) 

Gradeci Stansith Horváth Márk Horvátországból 
hazánkba szakadt családból származott. Ifjú korában előbb 
Battyáni Ferencz, tót- és horvátországi bán és vasmegyei 
főispánnal, aztán Nádasdi Tamás nádornak állott szolgá-
latában, s ezek hadai élén csatázott a Rába-közben a 
törökkel. Katonai érdemei jutalmául 1548-ban a magyar 



nemesség sorába vétetett, föl,1 majd később Győr várában 
lovassági századossá, az 1559-ik év végén pedig Kere-
csen yi László helyébe szigetvári parancsnokká tétetett.2 

A reformációval hihetőleg nagy pártfogói közelében ismer-
kedett és barátkozott meg, melyhez még közelebb vezette 
a Mágocsi Gáspárral szoros összeköttetés, kinek nővérét, 
nagy-váthi és mágocsi Porkoláb Márton és Hahothi Bri-
gitta leányát Krisztinát bírta feleségül 3 A reformáció 
iránti rokonszenvét magával hozta a szigeti parancsnok-
ságba. hol abban még inkább megerősíttetett Szegedi Kis 
István által,4 kit Laskóra gyakran hívatott magához most 
igehirdetés, majd fontosabb ügyekben értekezés végett.5 

Mik s minők lehettek ama fontos ügyek? nem tudjuk, de 
talán elképzelhetjük, ha közelebbről megismerkedünk a 
viszonyokkal, melyek közé lépett, s a nehézségekkel, 
melyekkel küzdenie kellett. 

Horváth Márkra parancsnoki állásában sokszorosan 
nehéz feladat várt. A szigeti vár erős szálka volt már 
régóta a török szemében s hatalmas gát terjeszkedési 
vágyai űtjaban. Innét rajta Szent-Lőrincz, Szent-Márton, 
Geresgál, tül pedig Babócsa, Korotna, Kaposvár hasztalan 
volt már kezei között, uralmát Sziget miatt nem volt 
képes Somogyra kiterjeszteni; minélfogva minduntalan 
kisérgeté azt ostrommal, hogy miként árthatna vagy nem 
árthatna neki; az 1556-ban pedig egész erővel indult 
elfoglalására. Horváth Márk alighogy átvette a parancs-
nokságot, már hallhatók voltak a fölkészült török-hadsereg 
dobogó léptei s junius 10-kén meg is dördültek az ostrom-
ágyűk. Ali budai basa azon kijelentéssel szállt a vár alá 
30,000 emberével, hogy vagy mind elvesznek vagy meg-
veszi. Hogy szavának ura legyen, nem kímélte a vért és 
megkísértett mindent. »Ezer embert haj tata be Kálmán-
csáról zsákokkal, s nemcsak ezret, de mindönt az kit 
találtak; az hol férfiat nem találtak, az asszony-embört 
is elűzték vékakkal, éjjel-nappal tölteté az árkokat, a sze-
gény csehiekből sokan elveszének, de midőn föllelt, heába 
indejtá reája ostrommal mind földnépét és minden rend-
belieket.*6 Horváth Márk vitézül megvédte a várat, bár 
— mint napának irá — »íerettebb házat hiszem hogy 
nem láttak, mint a Zigethi ház vagyon megtörvén«. Ali 
basa julius 22-én az ostromot abba hagyá s a gyalázatot 
magáról lemosandó, Nádasdi ellen Babócsának indult; 
ámde szerencséje itt sem volt kedvezőbb, mert a magya-
rokkal csúfos vereséget szenvedve, visszavonulni kényte-
leníttetett. 

A következő év nyarán ismét megkísérté Szigetnek 
megvívását. Serege erősbítéseül fölhajtatá messze földön 
a szegény népet is, »ugy hogy az község több, hogynem 
az török; csak Tolna felöl 900 embert hoztak a hadra«; 
de ismét sikertelenül, mert Horváth Márk a várat hihe-
tetlen erőfeszítéssel a rövid idő alatt már oly védelmi 
állapotba helyezte, hogy a basa kénytelen volt lemondani 
a bevehetés reményéről, és miután a várőrség egy kitö-
résében a nem rég Pécsről hozott nagy ágyukat haszna-
vehetetlenekké tette, az ostromot besaüfrtetve a várat oda 
hagyá. 

Az ezután következett fegyverszünet sem hozott 

1 Nagy-őri levéltár. 
2 Kinevezési okmány ugyanott. 
s Nagy Iván (Magyar orsz. csal. 14: 148.) Horváth Márk 

első nejéül Hahoti Krisztinát mond. de ebben éppen ugy téved, 
mint midőn a Porkoláb-család fészkűi a baranyai Mágocsot állítja, 
valamint ezzel elesik többi combinációja is. 

4 »In qua felices semper progressus Doctore Szegedino facie-
bat.« Skarica. 

6 »Decisionis obstrussissimarum causarum ergo.« U. a. 
a Szalai Ágoston : »Négyszáz magyar levél,* Pest, 1861. 

193., 195., 242. lap. 

nyugalmat, mert az a török által egészen híven soha meg 
nem tartaték. Apróbb ütközetek s kisebb várak megtá-
madásai napirenden voltak. Alig mult el nap, hogy a 
töröknek szerte kalandozását s e közben a szegény nép-
nek romlását itt és ott felszálló füstfelleg ne jelezte volna. 

Azonban nem csupán a Pécs, Siklós, Koppány és 
Kaposvárral minduntalan kirohanó török adott Horváth 
Márknak meg nem szűnő gondot és dolgot, hanem a ma-
gyar főurak kezei közt levő apróbb várak és palánkok 
neki vadult őrsége is. Mint tudjuk s már említéin is, 
Budának török kézre kerültéig az országban levő összes 
várak egyes főurak magántulajdonát képezték. Ezek, 
midőn a török hazánk földjére tette lábát s itt rabló 
kalandozásait sűrűbben kezdé űzni, nemcsak régi várai-
kat megerősíték, hanem a kitett helyeken uj kisebb-nagyobb 
erődöket, u. n. kastélyokat is emeltek, melyeket saját 
embereikkel védelmeztek, s a melyek az 1541-dik évtől 
apránkint országossá vált fontosabb határváraknak — aminő 
volt Sziget is — mintegy előőrseiül szolgáltak. Kisebb 
csatározások ellen elég erősek voltak, s a béke idején 
való rabló kalandozások ellen — mikor nem volt szokás 
ágyúkkal szállani síkra — nagy szolgálatot tettek. Ilyen 
főúri tulajdonok voltak Somogyban: Somogyvár, Szent-
György, Ötvösvár, Szenyér, Csurgó, Segesd, Korotna, Geres-
gál, Babócsa. Berzence, Vizvár, Kanizsa stb , melyekben 
a várőrizetet képezett katonaság is nagy részben a pusz-
títások által elszegényedett, vagy a töröknek behódolt 
megyékből menekült köznemesekből állott, s ezért cime-
zék őket »uraimnak« és »vitézlő férfiaknak*, ők maguk 
pedig »iovagnak« mondák magukat.1 A katonaság többi 
részét képezték a hajdúk, drabantok, haramiák, vagy is 
ama szabad vagy szegény-legények, kik havi zsoldért, 
sokszor csak bizonyos célra és alkalomra ideiglenesen 
szegődtek a főurak, nemesek és kapitányok szolgálatába. 

Az ily elemekből alakult, s kezdetben, midőn minden 
érdek nemes elszántságra buzdítá a magyart, a törökkel 
szemben nagyon hasznavehetőknek bizonyult várőrségeket 
azonban a mint szülték, később épen oly közveszélyesekké 
nevelték maguk az országos szomorú viszonyok. A várak 
urainak ugyanis maguknak kelletvén zsoldosaikat fizetéssel 
kielégíteni, ezt nem voltak képesek mindég a szükséges 
pontossággal teljesíteni. Gyakran még az élelem is hiány-
zott a kastélyokban. így panaszolják 1557-ben a kanizsai 
lovagok: »A legények immár egynehányszor mind föl-
keltenek, hogy mind elmenjenek, de mégis tartóztattuk, 
de immár nem tarthatjuk, mind velők egyetemben meg-
halunk éhei; mennig nekünk lőn, addig reájok osztójok, 
immár sem nekünk sem nekik*. Ugyancsak Nádasdi Tamás 
szenyérvári tisztartója Orosztony Péter irja urának: »To-
vábbá nem tudom mit kelljen mielnem; im az »uraim« 
fíre akarnak bocsátani mivel nincsen pénzük, mivel abrakot 
vegyenek; az gyalogok is elhalnak éhel«.2 Ily körülmények 
közt a tiszttartók és várparancsnokok — hogy katonáik 
el ne szökdössenek — maguk segítettek a bajon ugy a 
hogy lehetett; előbb a várhoz tartozó egyes falvak jöve-

1 1547-től fogva már törvényeink is rendelik : »Mivel a ma-
gyar legtöbbet szolgálhat a ker. világnak a török ellen, s nem nagy 
zsoldot kiván. de mert fölös számmal is van szolgálni kész ember, 
ki birtokaiból kiűzetett: annálfogva a törökföldről menekülő nemest 
a várkapitányok ne csak befogadják váraikba, hanem fogadják be 
zsoldosokul « 1547. évi IV. t -cikk. 

2 Panaszlevelek Szalai Ágost id. m. 248., 272., 316.. stbi 
lapon, s az azokban feltüntetett miserabilis állapot ellen kel ki. 
Tinódi Sebestyén is a Varkocs Tamásban: 

Ezt tudjátok most vagyon sok kapusok (vár) 
Kikben kevés vitézöket tartotok. 
Azokat is igen koplaltatjátok 
Mire zsoldjokat ti meg nem adjátok. 



delmét utalványozák katonáik zsoldja helyett, inajd uraik 
saját gazdasági érdeke a jobbágyok kímélését parancsolván, 
az idegen tulajdon ellen ereszték s nem ritkán vezeték 
is azokat, és pedig nem csupán a hódolt helyekre s török 
zsákmányra, hanem a hódolatlanokra is. 

A »szükség törvényt ront* példabeszédnek ekként 
s kezdetben csak kényszerűségből alkalmazása azonban 
csakhamar oly általánosan és szertelenül űzött visszaéléssé 
nőtte ki magát, mely ellen mindjárt első sorban éppen 
azoknak kellett védekezni, kik annak indítói voltak. Az 
akkorbeli helyzetnek hűbb képét alig lehetne adni annál, 
a mint azt Zele Jakab kanizsai tiszttartó 1557-ben 
csak néhány sorban rajzolja, midőn tudatván főnökével 
Csányi Ákossal, hogy »az vizvari szigetbe az Tahy uram 
kastélyára hajókon az therekek rája mentenek volt, és 
Barátit az Tahy uram faluját mind elégeték és az népet 
e l v i t t é k e z t is hozzáteszi: »mert szinte akkoron men-
tenek volt lopnia útra az Tahy uram haramjái;« majd 
panaszolja: »az elmúlt héten is a Csörgői haramiák mind 
pincéket és házakat felkóborlottak uram ő Nagysága 
(Nadasdi) jobbágyait;1 végül pedig tanácsolja: »azért jó 
volna, ha értékünk volna hozzája és ha uram ő Nga. 
akarnája, az iharosi szentegyházat megerősítenünk, a szent-
péteri kalasthoromnál jobb volna mind istrása helynek, 
mind az szegénységnek oltalmára, és az kóborló lathor 
hajdúk ellen«. Egy csomóba van e néhány sorban össze-
foglalva az akkori időknek tetemes nyomorúsága, melyet 
folyton fokozott az, hogy a várak élősködő haramiái 
mellett külön rablóbandák alakultak azokból az u. n. 
s&tbad-hajdukból., kik megunva a szükölködést és nem 
kedvelt fenyítéket, megszökdöstek vagy abba hagyták a 
várbeli szolgálatot, aztán maguk kezére kezdtek dolgozni, 
maguk fejétől mentek ^szerencsét próbálni*. »törököt fogni*, 
s a rabló kalandozást kenyérkeresetté téve örökre kétes 
értelművé s részben gyalázatossá tettek a szegény-legény, 
hajdú és haramia nevet, mely előbb még tisztes név volt. 
Ezek, ha török zsákmányra nem találtak, a különben is 
szegény magyar lakosságon élősködtek, sokszor erőszakos-
kodtak is, ugy hogy csaknem a hányszor szó van róluk 
törvénykönyvünkben, s pedig sűrűn tétetik róluk említés, 
mindannyiszor kemény, rögtöni halálos Ítélet van rájuk 
rendelve. 

De a törvénynek szigorú anathemája sem volt képes 
megszüntetni e szabad hajdúk kalandozásait, mert a török 
terjeszkedésével arányban nevekedett országos inség és 
pusztulás kiapadhatlan forrásából folyton-folyva nevekedett 
számuk s mind rémesebbé lettek erőszakoskodásaik is. 
Nem csupán a védtelen szegény népet fosztogaták ki 
mindenéből s követték el rajta a legiszonyúbb kegyetlen-
ségeket,2 hanem a szentegyházakat, azok ékességeit és 
papjait sem kímélték;3 sőt vakmerőségük annyira ment, 
hogy a kisebb várak ellen is támadásokat próbáltak. Így 
p. o. a Ghécy Farkas által 1556-ban eszközölt vallatás 
kideríté, hogy >ilyen áruitatást akartak tenni, hogy pinkesd 

1 Csurgó Török Bálint tulajdona volt, 1541-ben azonban 
Zrinvi Miklós elfoglalta az özvegytől. E miatt közte és annak fiai 
közt hosszas per folyt, mely csak 1652-ben nyert megoldást, és 
pedig — mint a jó tisztartó Martonfalvay Imre naplójában keserű 
gúnynyal mondja — akként, hogy »valamely gonosz ember taná-
csából Teöreök János uram egy lóért megengedé a pört.« Magyar 
tört. eml. I. oszt. 31. k. 151. lap. 

2 így panaszolja 1557-ben begetei Vathay Lőrincz: »Egy 
bábonvi jobbágyomat házától éjjel elvittek, orrát fülét elmetélték, 
annak utánna elevenen temették el az erdőn.< 

8 >Im az Komári hajdúk mikor csak az újlaki egyházat fel-
vágák, mennyi féríiat, asszonyembert, plebánust verinek, kinzának. 
vagdálának, mennyi embert immár megöltenek. csoda ez.« Mező-
laki Ferenc zalai apát levele 1557. márc. 28. 

napján mind Kanizsán, mind Berzencén, mind Gsorgón 
az külső városokat meg akarták gyújtani és ostromlani, 
mely áruitatásban a kálmáncsehi Geletich György volt. 
a fő*. 

A haramiák garázdálkodása, mintha csak össze-
esküdtek volna a Szigetvárt hatalmába keríteni akaró 
törökkel s az amúgy is nagy nyomornak nevelésével 
útját akarták volna egyengetni annak bírásához, az ostro-
mok idejében a legfőbb fokra emelkedett s tovább türhet-
lenné lett. Ugyanazért, midőn a török ereje Sziget alatt 
megtöretett, s támadási kedve egy időre el lett véve, a tűz-
próbát oly fényesen kiállott s jeles katonai érdemeiért a Var-
kocsok bihar- és szepesmegyei javaival jutalmazott és egy-
szersmind Baranya főispánjává nevezett Horváth Márknak 
a haramiák megfékezése, s ellenükben az általuk rettegtetett 
közlakosságnak megvédelmezése tétetett legközelebbi és 
különös feladatává. A trónig jutott s az országgyűléseket 
foglalkoztató sok és nagy panaszok folytán egymást érték 
felsőbb helyről az utasítások, melyek élet-halál föltétlen 
urává tették őt.1 De az agyonkínzott és halálra zaklatott 
községek egymásután menekültek szárnyai alá és kértek 
tőle pártfogást, védelmet. Most a varasdiak (Baranya m.) 
írják hozzá levelükben: ^Könyörgünk kegyelmes urasá-
godnak az hatalmas Istenért, hogy klmed viselje gondun-
kat, mert semmiképpen az felden meg nem maradhatunk; 
most is Paxy Ferencz 20 frtot kér rajtunk nagy fenyeték 
alatt és kezünket elvágja, orrunkat elmetci ajkastul, és 
házunkat mind elégeti, gyermekeinket ketté vágatja, ilyen 
fenyegetéssel izent, s nemcsak mi reánk izent ily sarco-
kat, több falukon is még ennél is különben* stb. Majd 
a sághiak, Icheiek, szerdahelyiek, szentmiklósiak stb. 
ismétlik a varasdiak panaszát s mondják: »mindezeknek 
utánna kenvergünk nagy urunknak, legyen oltalmunk, 
mert mi is azért attuk Nagyságod keze alá magunkat, 
hogy te Ngd. állal mentségünk lenne efféle kóborlóidul, 
fognád el rólunk őket, mert semmiképen meg nem marad-
hatunk, hanem elfutunk és pusztán kell hadnunk a feldet, 
mind terek s mind ezek mit mívelnek rajtunk* stb.2 

(Vége köv.) Földvdry László. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A francia protestantizmus munkái a XIX. 
században. 

(Vége.) 

Egy másik nagy fejezete a könyvnek (140—310 I.) 
a szeretet munkáiról és a szeretet intézményeiről szól. 
Francia hitsorsaink tevékenysége a jótékonyság mezején 
oly kiterjedt és sokoldalú, hogy azt e kis ismertetésben 
részletesen nem is lehetne felsorolni. A kézalatti könyv 
is közel 2^0 lapon foglalkozik vele, elmondva az intézetek 
keletkezésének történetét, ismertetve azok szervezetét, 
jótékony munkásságát, megalapítóit stb. Csak néhány 
vonást emelünk ki ebből a szép képből. Árvahásuk közel 
70 van, tehát majd minden nagyobb gyülekezetbe esik 

1 A nagy-őri családi levéltár Horváth Márk-féle osztályában 
több monituni látható a latrones qui se Haramias vocitare. solent 
— megfékezése végett. 

3 Szalai Ágoston számos fenyegető és panaszló levelet közöl 
id, munka 319—324, lapján. 



2. szám. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

egy. a legnagyobbakra több is. Parisban pl. 6 ilyen intézet 
van. Diakonissza intézetök szintén nem egy van. Kórház, 
menház, szeretetház, hajléktalanok menhelye, bölcsőde, 
hülyék, siketnémák, vakok intézete szintén sok. Százakra 
megy az ily intézményeket fentartó egyesületek száma 
és nem százezrekre, de pár millióra az az összeg, a mit 
a jótékony intézetekre évenként kiadnak. Így például a John 
Bost-menház Laforce-ban, .1. Bost lelkész apostoli buzgósá-
gának bámulatos alkotása, mely 9-féle szerencsétleneknek, 
évenként 510 elhagyatottnak (árvák, hülyék, gyógyíthatlan 
betegek, elnyomorodottak, munkaképtelenek, epileptikusok 
stb.) egy nagy telepen 9 külön házban nyújt menedéket, 
évenként 280 ezer frankba kerül, minek nagy része 
önkénytes adományokból gyül össze. Vagy a diakonissza 
anyaintézetre Párisban évenként 162 ezer frankot költ 
ez a csudás felebaráti szeretet. Mindezeknek a szeretet 
intézményeknek történetét, működésöknek főbb mozzanatait* 
alkatóik és kiválóbb pártfogóik tevékenységét kimeritőleg 
ismerteti a kezünk alatt levő könyv. 

A jótékony intézmények között vannak fölsorolva 
és röviden ismertetve a nagyobb gyülekezetekben működő 
dékányságok vagy diakonusi intézmények is. Legneveze-
tesebb közöttök a párisi dékánvság, mely 1808-ban 
keletkezve, 1882 óta, mikor a párisi ref. egyház 8 külön 
parókhiára osztatván, a változott viszonyoknak megfelelőleg 
oly módon szerveztetett újra, hogy minden parókhiának 
külön diakonátusa van, de ezek közül 4—4 tag a dékány-
ság központi igazgatóságát alkotja, mely havonkénti ülései-
ből igazgatja a párisi reformátusok szegény-ügyét. Párisban 
a 8 parókhia mellett jelenleg 120 diakónus működik. 
Hogy mily áldozatkészséggel foly ez a keresztyén munka, 
arról fogalmat nyújthat az a statisztikai adat, hogy csupán 
a párisi ref. egyházban évenként 100 ezer frkot gyűjtenek 
és költenek a gyülekezet szegényeire s hogy fennállása 
óta 4 millió 700 ezer frankot gyűjtött és adott ki a párisi 
ref. dékánvság. A párisi luth. diakonátus kiadása évenként 
51 ezer frank, a nimesi ref. dékányságé 45 ezer, s még 
a kisebb gyülekezetekben is felemelkedik 5—10 ezer 
frankra a szegényekre és nyomorultakra fordított évi kiadás. 

Nagyon tanulságos az dvvaügy gondozása is. Az 
árvaházak szintén mind a XIX. században keletkeztek. 
Számok ma már felül van a 70-en. Néhány közülök az 
1870-iki porosz-francia háború után keletkezett, a mikor 
a háború sok gyermeket juttatott árvaságra Párisban, de 
a vidéken is. Ekkor a francia fővárosban egyszerre két 
árvaház keletkezett, egy fiu és egy leánv-árvaház; mind-
kettőt az ifj. Coquerel A. alapította. Nagyon nevezetes az 
1854-ben a Madam Bouyer által egyetlen leánya B. Emilia 
emlékére Avallonban alapított Emilia-leánvárvaház, mely 
évenként 50 árvát gondoz, mintegy 12 ezer frank költ-
séggel. A Crest-i árvaházban évenként 80—90 árvaleány 
nyer gondozást mintegy 20-—22 ezer frank költséggel; 
Montaubanban 40, Marseilleben 54. Orleansban 120 leány-
árvát, Castresban mintegy 100, Algérieben 57, Lemében 
100, Marsailleben 26, Montaubanban 40, Nimesben 80, 
Saverdunhen 125, Vallonban 115 fiu árvát s több kisebb 

helyen még sok elhagyatott leány- és fiúárvát gondoznak 
a francia protestánsok. 

Külön fejezetben (813—362. 1.) ismerteti könyvünk 
a közművelődési egyesületek tevekenységét, mely szintén 
nagyon jelentékeny. Itt a vallásos iratok egyesületei, a 
francia protestáns egyl'láztörténelmi társaság, a vasárnapi 
iskolák egyesületei stb. vannak részletesen és érdekesen 
méltatva. 

Az első francia traktatus-társaság (société des trai-
tés reiigieux) 1822-ben alakult Párisban, csekély tőkével, 
csak nyolc darab iratkával indulva. 1830-ban már 66 ki-
adványa volt, melyek több ezer példányban forogtak; 
1892-ben már 379,614 darab iratkát adott el, évkönyvét 
(PAlmanach des Bons Conseils) 80 ezer példányban járat-
ták, évi bevétele és kiadása 80—32 ezer frank volt. A 
párisi traktátus-társaság inkább népies kiadványok elő-
állításával és terjesztésével foglalkozik. Igen szép munkát 
végez a toulousi vallásos iratok társasága, mely 1831-ben 
alapíttatott, de ez már nem csupán a népies, hanem a 
tudományos vallásos irodalom mezején is működik. Évi 
budgetje 65—70 ezer frank. A francia protestántizmusnak 
egyik legjelentősebb kultúrintézménye a prot. egyház-
történelmi társaság, mely 1852 óta a francia protestánsok 
körében hatalmas egyháztöríénelmi irodalmat teremtett, 
kiváló történetírókat nevelt, a prot. öntudatot tudományo-
san megtermékenyítette és megizmosította, a francia pro-
testántizmus tanulságos múltját felderítette. A társaságnak 
most már saját háza, kényelmes helyisége, szép könyv-
tára (30,000 kötet könyv és 500 kézirat), számos kiad-
ványa és egy elsőrendű havi folyóirata (Bulletin) van. 
Nagy része van a francia vallásos buzgóság ébrentartásá-
ban és fejlesztésében a vasárnapi bibliai iskoláknak, 
melyek 1852. óta, mikor P. Cook lelkész Párisban az 
első vasárnapi iskolát megnyitotta, az 1892-ik évig annyira 
megszaporodtak, hogy most Párisban 101, egész Francia-
országban közel 1000 vasárnapi iskola működik, melyekbe 
800 tanító vezetése alatt mintegy 8000 gyermek jár. A 
vasárnapi iskolaügynek külön irodalma képződött ki: van 
három újsága a gyermekek, tanítók és szülők számára, 
énekgyüjteménye 26-ik kiadásban forog közkézen, bibliai 
képeiből ezrekre menő példányok kelnek el. A vasárnapi 
iskolák ügye is társadalmilag van szervezve s egy buzgó 
társaság vezeti a valláserkölcsi nevelés ez áldásos intéz-
ményét. 

A közművelődési intézmények között végül a prot. 
nönevelŐintézetek vannak röviden felsorolva. Hogy mily 
nagy súlyt fektetnek erre is a mi francia hitfeleink, mutatja 
a nonevelő intézetek száma, mely 50-en jóval felül van 
s az országnak mintegy 40 városában van elosztva. 
Magában Párisban 15 prot. nőnevelde van jelenleg. 

A társadalmi tevékenységről szóló fejezet először a 
vusárnap megszentelésében működő egyesületet ismerteti, 
azután a Mac Ali missiót, majd az ifjúsági egyesületek 
munkásságával foglalkozik, később a különböző prot. 
munkás- és iparos-egyesületek tevékenységét tünteti fel s 
végül a nagyszámú társasköröket mutatja be röviden. 



Ebben a fejezetben egyik legérdekesebb az ifjúsági egyesüle-
tekkel foglalkozó részlet. 1852-ben alakult az első ifjúsági 
egyesület 12 taggal; 1892-ben volt 638 tagja; az első 
évi kiadása 400 frank, a múlt évben már 40,000 frank: 
akkor egy kis bérszobában vonta meg magát a zsenge 
egyesület, most egy négyemeletes 612 ezer frankos saját 
palotája van (14. rue de Trevise), ebben óriási gyűlés-
terem, társalgószobák, olvasószobák, tornaterem, könyv-
tárhelyiség, titkári helyiség, étkező terem, zeneterem stb. 

A könyv utolsó fejezete a francia protestáns sajtót 
mutatja be. Előbb a folyóiratokat, azután a lapokat. A 
folyóiratok száma hat. köztük legértékesebb a »Revue chre-
tienne* és a prot. egyháztörténelmi társaság »Bulletin*-je. 
A prot. lapok száma 57, melyek az egyházi élet és tevé-
kenység különböző ágai és a közönség érdekei között 
megoszolva hatalmas emelői a prot. érzületnek és gondol-
kozásmódnak. 

Íme ez a tartalma ennek az érdekes és tanulságos 
könyvnek, mely a francia protestántizmus beléletét nagyon 
építőleg és vonzólag tárja fel. A könyvet rendkívüli érde-
kessé teszik a számos önálló s a még számosabb szövegbe 
nyomott képek és illusztrációk. Külön képeken láthatók 
a francia protestántizmus jelen századbeli kitűnőségei: 
Bersier, J. Bost. a két Coquerel, Félice. Jaucourt, Guizot, 
Mac Ali, Monod A. és Monod G.. Pressensé stb.; magában 
a szövegben pedig 42 művészi kivitelű arckép és illusz-
tráció díszeleg. 

Az egész művön pedig az a nagy tanulság vonul 
végig; hogy a hol az evangélium a lelkek mozgató és 
hajtó ereje, ott a kis számú hivek által is hatalmas dol-
.gokat művel az Ur! 

Se. F. 

B E L F Ö L D . 

Az együttes pásztorlevél kihirdetése. 
A római püspökök közös pásztorlevele január 6-ik 

és következő napjain minden római templomban kihir-
dettetett. A pásztorlevél hangján bizonyos relatív mér-
séklet és hazafias máz tapasztalható. Egyházpolitikai része 
következőleg hangzik; 

»Tudjátok ugyanis, hogy ujabban Egyházunk hit-
elveit mélyen sértő törvényjavaslatok lettek az ország-
gyűlésnek benyújtva, a melyek egyike ellentétben áll a 
kereszténység alapelvével, melyen a magyar nemzeti tár-
sadalom felépült; másika Szent István országában tért 
enged és tárt kaput nyit minden hitbeli tévtannak; a 
harmadik, a házassági jogról benyújtott törvényjavaslat 
pedig, mellőzve a keresztény házasságnak szentségjellegét 
s felbonthatatlan voltát, mellőzve Szentegyházunknak 
Krisztus Jézustól nyert határozati, rendelkezési s bírás-
kodási jogát a házasság lényege s az avval összefüggő 
kérdésekben: csak oly szerződést ismer el házasságnak, 
melyet a férfi és nő az állam közege előtt köt életközös-
ségre: ellenben, ha Isten szent törvénye és az Anya-
szentegyház rendelete szerint csak tulajdon lelkipásztorok 

előtt léptek házasságra, e házasságtokat érvényesnek el 
nem ismeri. 

Krisztusban szeretett Testvéreink és Híveink! A mon-
dottakban felsoroltuk azon súlyos és mélyen szomorító 
sérelmeket, a melyek ellen Szentegyházunk magának az 
államnak, édes hazánknak érdekében is védekezik. 

E védelemben, a melynek nem minden részlete 
kerülhetett nyilvánosság elé, főpásztoraitok, szentséges 
Atyánknak, a római Pápának, Krisztus földi Helytartójá-
nak bölcs és Magyarország iránt mindenkor táplált kiváló 
atyai szeretetéből fakadt utmutatását követve, elmentek 
az engedékenységnek legszélsőbb határáig. E határ kath. 
Szentegyházunk tanának s az abban gyökerező, Istentől 
nyert elidegeníthetlen jogainak sérthetetlensége. 

E határt átlépnünk nem szabad, nem lehet, hacsak 
hűtlenül meg nem tagadjuk Istentől elénk szabott püspöki 
kötelmeinket. 

S miután e védelmi küzdelmünknek törekvései min-
den lehető engedékenység daczára meghiúsultak, miután 
nem sikerült elhárítanunk Szentegyházunktól s híveinktől 
azon súlyos sérelmeket, hazánktól azon nemzeti és állami 
tekintetben is oly veszélyes támadásokat, a melyek a 
fent részletezett intézkedésekben rejlenek: mi, kiket a 
Szentlélek Ur Isten rendelt a gondjainkra bízott egyházak 
kormányzására, félretéve minden emberi tekintetet, püspöki 
kötelmünkhöz hiven, egyedül Istennek legszentebb törvé-
nyeit ismerve el cselekvésünk zsinórmértékéül, súlyos 
felelősségünk teljes tudatában, e sérelmek és veszélyek 
között, Istentől nyert jogunkkal, törhetetlen hűségünkkel 
kath. Anyaszentegyházunk iránt, minden áldozatra kész 
szeretetünkkel halhatatlan lelketek iránt, törhetetlen hűsé-
günkkel apostoli királyunk iránt, lelkesült buzgalmunkkal 
édes hazánk jóléte, nagysága s dicsősége iránt, minden 
tiszteletünk és engedelmességünk mellett, a melylyel Isten 
szent törvénye szerint a polgári hatalom iránt viseltetünk, 
végre nyíltan felemeljük főpásztori szavunkat ama fent 
elsorolt, hitelveinkre, lelkiismeretünk szabadságára, vallá-
sunk szabad gyakorlására és a jól felfogott társadalmi 
érdekekre sérelmes és veszélyes intézkedések ellen.« 

A kihirdetést mindenik érsek és megyés püspök 
külön pásztorlevél kíséretében eszközölte, mely levelek az 
illető püspökök egyházpolitikai álláspontjára érdekes vilá-
got vetnek. Schlauch, Schopper, Steiner, Hornig, Zalka. 
Hidassy, Dulánszky keményebb hangokat pengetnek, ők 
az intransigens elemet képviselik a püspöki karban. 
Vaszary, Samassa, Meszlényi, Dessewffy engesztelékenyebb, 
mérsékeltebb szellemben szólanak híveikhez. íme néhány 
mutatvány a kisérő levelekből. 

A Vaszary ét már a mult alkalommal közöltük. Sa-
massa többek között így nyilatkozik: 

»Bizton elvárom s remélem pedig, hogy a beszédeik-
ben s előadásaikban vezérelvül követik az Apostol mon-
dását: »mi pedig a megfeszített Krisztust hirdetjük* (I. Kor. 
I. 23.), s azért gondosan kerülni fognak mindent, mi az 
igehirdetésnek e magasztos feladatával ellenkezésben állana. 
És megemlékeznek különösen is sz. Fulgentius püspök 
azon fenséges intelmére, melyet a közelebbi napokban, 
sz.-István első vértanú ünnepén a breviáriumban olvastuk : 
»István, hogy nevéhez méltón, koronát nyerjen, fegyverül 
a szeretetet bírta, s ez által győzedelmeskedett mindenütt. 
Szeretettel fedette a tévedőket, hogy jó útra térjenek, 
szeretettel imádkozott kövezőiért, hogy ne bűnhődjenek: 
a szeretet erényének erejével győzte le a kegyetlen Sault, 
s ki üldözője volt e földön, társul nyerte meg az égben*. 

Meszlényi Gy. szatmári püspök karácsonyi prédiká-
ciójában foglalkozott a polgári házassággal s ezzel fejezte 
be beszédét: 



>Ám következzék be az, hogy a polgári házasságról 
szóló törvényjavaslat törvénynyé válik, figyelmeztetlek 
benneteket, kerestvén szülők, gyermekeiteket intsétek, högy 
csak oly házasságot tervezzenek, mely a templomban, 
Isten szine előtt megköthető; engedelmeskedjetek a világi 
törvényeknek is s jelentsétek be szándékotokat az illető 
világi hatóságnak, de ne feledjétek soha, hogy a házassá-
got szentségi jellegéből semmiféle világi hatalom vagy 
törvény ki nem vetkőzteti«. 

Schlauch bíboros püspök a pásztorlevelet következő 
záradékkal látta el : 

»Papságomtól elvárom és reményiem, hogy lelki-
pásztori buzgósága és okossága teljes erejével azon lesz, 
hogv híveink a pásztorlevelet mindjobban megértsék és 
szivükre vegyék, hogy az a katholikus öntudat megnyi-
latkozásának tényeibe is azon bő és jó gyümölcsöket, 
megteremje, melyek tisztaságát igazságosan senki ne kifo-
gásolhassa. « 

Egészen harcias a Steiner Fülöp székesfehérvári 
püspök körlevele, melyet a pásztorlevélhez csatolt. Ebben 
felszólítja papságát, hogy ne csak a szószékről buzdítsák 
a híveket a polgári házasság ellen, hanem minden egyéb 
alkalommal. Az általuk föllelkesített hívek is szorosan 
kérjék a képviselőket »azokat a férfiakat, a kik azért 
vannak kikiildve, hogy az országgyűlésen jogaitokat védel-
mezzék, hogy ezeket a nagy jogtalanságokat hitetekből, 
az Isten szent egyházától, lelkiismeretektől szavazatukkal 
elhárítsák s a veszedelmeket, melyek a hazát az említett 
törvények folytán fenyegetik, eltávolítsák Azonkívül — a 
hol ez még nem történt volna meg — magához az ország-
gyűléshez is terjesszetek be a ti nyugtalanságtok által 
megindított hívekkel együtt kérő leveleket, hogy ama jog-
talan törvények meg ne hozassanak. És végül használ-
játok fel a jogok védelmére azt a kitűnő eszközt is, mit 
a katholikus férfiak gyűlései nyújtanak, melyeken a katho-
likus hit rendületlen megváltására, védelmezésére gyullad-
nak föl a lelkek. < 

A kihirdető levelek ép ugy mint a közös pásztor-
levél, általában ha ellenzik, hibáztatják is a vallásügyi 
javaslatokat, de nem fanatikusak, nem szenvedélyesek. 
Főtörekvésük a híveknek a >fenyegetett egyház« védel-
mére való ébresztése, tömörítése. Ezt a jogot pedig »da-
mus petimusque vicissim*. Mert az kétségtelen, hogy a vallás-
ügyi javaslatok életbeléptetésénél bármelyik egyházban 
csak akkor kerülhetők ki a zavarok és a valláserkölcsi 
erősebb rázkódások, ha a hívek kellő előkészítés által 
ébren tartatnak, ha vigyáznak és imádkoznak, hogy kísér-
tetbe ne essenek. A római egyháznak még több oka van 
híveit félteni és óvni, mint az evangéliumi egyházaknak, 
mert a javaslatok a római dogmákat és egyházszervezetet 
több ponton érzékenyen érintik. 

Sokkal élesebb és szenvedélyesebb hangon szólnak 
a kihirdetést megelőző és követő templomi beszédek. A 
vizkereszti és azt követő vasárnapi »szent beszédek« 
nagyon sok helyen fanatikus kifakadásokkal és politikai 
kitörésekkel vannak tele. A heec-káplánok ugyancsak 
excelláltak ebből az alkalomból. Jó szerencse, hogy a 
művelt kath. elem távol tartja magát ettől a klerikális 
túlzástól s inkább a főpapság mérsékeltei)!) magatartását 
helyesli és követi. 

Dr. Rusticus. 

R É G I S É G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

IV. Machiavellisatio. Castigatio Machiavellisationis. Resultaíio. 

Ezután áttér a »Castigatio« fejezeteire. 
Az 1-ső fejezetben a könyvecske cimét gúnyolja 

Balásfi: »Tálacskára méltó fedél . . . Meggyőzte a cipel-
lőket és a prédikátorok játékocskáit . . . De mit sem felelt 
az »Instructiora«. Megvetésre, szánalomra méltó beszéd 
s nem feleletre stb. stb.« A mit Alvinczi akart — mondja 
— elérte: igazságosabb birót keresett, mint a piszkolódó. 

2. A Machiavellizatio szerzőjét hízelgéssel, hamis-
sággal vádolja. Hízelgéssel: mert Britannia, Hollandia s 
(iallia érdemeit elismeri; hamissággal: mert Homonnait, 
a császáriakat s a jezsuita atyákat gáncsolja. De gon-
dolja meg az igazság elcsavarója, hogy hízelegni annyit 
tesz Augustinus szerint, mint tettetve szeretni; de bizo-
nyítsa be Alvinczi felől, hogy ő az orthodox hit szolgáit 
tettetve szereti-e ! . . . Ráfogásnak mondja, a mit a Machia-
vellizatio állít, hogy Homonnai a császári diploma ellenére 
Erdélyt elakarta foglalni és hogy a jezsuiták vérszopók. . . 
Ha ezek ráfogások, akkor az is az, hogy Balásfia Tamás 
két lábú . . . Hát mit csinált Konstantinápolyban Starcce-
rus; mit Gallus Gaesár? (követek). Nemde a Homonnaiék 
konyári vérengzése miatt bevetetlen a föld ma is ? . . . 
Vájjon nincsen-e az >Instructioban«, hogy a ki megveti 
a saját életét, ura a Frigyes életének ? . . . stb. 

3. A 3-ik fejezetnek egy sora sincs, mely hiába-
valóságokkal tele nem volna. Balásfi lerántással stb. 
vádolja Alvinczit. Ez azonban nem szokása stb. 

4. .lobot és Augustinust idézi s reáfogja Alvincziékra, 
hogy tőrbe csalják az avatatlanokat stb.; de ítélje meg 
az olvasó, hogy van-e a ferdítő Balázsfinak csak egy 
csepp igaza is. 

5. A korbácshordó a jezsuiták ártatlansága mellett 
felhozza, hogy semmiféle irot.t bizonyítékkal nem lehet 
bebizonyítani, hogy ők a törvények és szerződések meg-
szegésére, az evangélikusok békéjének megrontására, az 
ev. fejedelmek tőrrel, méreggel, lőporral, kínzással való 
elvesztésére izgatnak. Ha ez igy áll : miért nem cáfolja 
meg azokat, a miket a Machiavellizatio névszerint idéz? . . . 
A mig a »Jezsuiták Aphorismái« című könyv meg nem 
lesz cáfolva, addig Lovola íiai bélyegzettek maradnak stb. 

6. Eretnekeknek nevezi a protestánsokat; s aztán 
kereken tagadja, hogy azok szabadsága megháboríttatott 
volna. De a protestánsok az apostoli hitágazatokról, a 
hárornegyisten hitéről, az Isten irott igéjéről, az idvezítő 
által szerzett sákramentomokról s a hit többi cikkelyeiről 
soha le nem mondottak: hogy lennének hát eretnekek? 
Talán azért, hogy a római járomból szabadulva, az evan-
gélium egyszerű igazságához ragaszkodnak ? . . . Augusti-
nus szerint a szentírás helyes értelmétől s a hit józan 
szabályaitól való eltérés ez eretnekség. Másodszor: nem 
akarják-e fenekestől felforgatni az evang. vallásszabadsá-
got, a jezsuiták stb. midőn a bécsi békének nviltan ellene 
mondtak Pozsonyban ? Mire céloztak Pázmány Péter 
ismeretes szavai ? . . . Mire a templomok, paplakok elsze-
dései: az ev. papok kizavarásai; az egyszerű nép súlyos 
birsággal való mise-hallgatásra kényszerítése? De elég 
ennyi a jóakaró olvasónak, hogy a vádló mentegetőzése 
hamuvá legyen. 



7—8. A mit e két cikkben mond. az is sántít. A 
7-ikben a protestáns papokra fogja, hogy az evangéliumi 
békét fölzavariák s a róm. katholikusokat üldözték, a 
fejedelmek . . . elvesztésére törtek. Avagy nem lázadtak-e 
fel felséges királyuk Rudolf ellen stb. ? . . . A 8-ik szerint a 
sz. István első magyar király által a kath. hit, főpapok, 
káptalanok részére tett javadalmakat biztosító törvényeket 
kettps felkelésökkel széttépték stb. Ezen a protestáns egy-
házi férfiakra szőrt méltatlan vádakkal szemben elsőben 
is magára az olvasóra hivatkozik Alvinczi. Továbbá 
állítja: hogy István király az ország báróinak s egyéb 
rendeknek tanácsából — és nem zsarnok módra — a 
mint az idő hozta magával, egyházi alapítványokat tett 
s azokat az országos, vagy korona-javakból a lakosok 
beleegyezésével kiszakította. A mit akkor a király és alatt-
valók tettek, nem tehetik-e meg az utódok? . . . És ha 
igen: akkor, az idők változtával, a kor szellemének meg-
felelőleg, ugyanazon állami hatalom törölte el az eltörlen-
dőket. mint a hogy el szokta törölni biztos és megfontolt 
határozatával a decretumok számos cikkelyeit. Menjen a 
censor és ne a predicansoktól kérdezze meg, hanem az 
államhatalomtól a javadalmak megszüntetésének okát. 
Vagy minden erejét megfeszítve, nevezzen meg csak egyet 
is az evangélikus püspökök, vagy esperesek közül, a ki 
ama zavarok idején politikai hivatalt viselt volna ? . . . 
Nevezzen meg közülök (t. i. a prot. papok közül) csak 
egyet is, a ki orgyilkos lett volna! A mit a váradi papról 
mond, (hogy t. i. az lett volna Báthori Gábor egyik 
gyilkosa) arról a váradiak mit sem tudnak . . . Ugy látszik 
Balásfi a hazudozással keresi a népszerűséget. 

9. és 10. Balásfi felhozza, hogy a protestáns papok, 
törvényt, szabadságot, hódolatot, hűséget s királyt emle-
getnek; de a törvényt törvényül nem akarják elismerni; 
Ferdinánd mellé királyt választottak s koronáztak, ezt 
pedig országától meg akarják fosztani. Mit sem tud azon-
ban a Ferdinánd betételének, a fenntebb évi pozsonyi 
országgyűlésen megirt. okai ellen felhozni s ugy látszik, 
hogy szokatlan »a harmadik Catonak*, hogy a király 
bizonyos okok miatt letétessék; de hát ha újonc a tör-
ténelemben : tanulja; még hasznára lehet, 

11—14. Itt tulajdonképen az fáj Balásfi urnák, 
hogy a fentebbi évben midőn Gábor ő fenségének a ma-
gyar országgyűlés Pozsonyban a koronát felajánlotta, a 
fentebbi hónapokban pedig ugyan őt magyar királyivá 
választotta és kikiáltotta. Alvinczi ezt a nyomda segítsé-
gével közzé tette. De hát — kérdi Alvinczi — megsér-
tette-e ezzel a magyar nemzetet? Bűnt követett-e el ennek 
közzétételével? Hiszen ez — minthogy nyilvánosan tör-
tént — nem titok. 

15 — 16. Balásfi Alvinczit a nyelvtanban való járat-
lansággal is vádolván: Alvinczi tagadja, hogy az ékes-
szólás tudománya tulajdonképen csak a gramatikai sza-
bályokban állana; mert az kettőből áll, t. i. a gramatikai 
szabályokból és szónoki alakzatokból s ő ezek ellen nem 
vétett stb. 

17. Balásfi többször ismételt változatokban együgyű-
séggel vádolja, de ezt megbocsátja neKi Alvinczi: az olvasó 
ugy is látja, hogy ő az igazság gyűlölőit, a milyen a 
rágalmazó Balásfia is, meg tudja cáfolni. 

18. Ez a verekedő háromszorosan csóválja vessze-
jét. Dicséri magát, kárhoztat mást, az öndicséret pedig 
szennyez. Mint orvos, másoknak praesc-ribál, de orvossá-
gát Dejaniráénak ösmervén fel: visszautasítja. Jót remél 
— Alvinczi — felől, de ez semmi más ismét, mint ha-
zugság az 5-ik fokon. 

19., 20., 21., 22. A szócsavaró mindent elkövet e 
cikkekben, hogy bebizonyítsa, miszerint Ferdinánd és nem 

Frigyes a csehek törvényes királya, mely utóbbit minden 
logika ellenére állított -— Balásfi szerint — Alvinczi, de 
e tárgyban megfelelt helyette a csehek »Apologiája«, mely 
a Machiavellizatiót védi s az ütést a verekedőre erősen 
visszapattantja. 

23. Az igazságtalan censor a Machiavellizatio, 13., 
14., 20., 23 , 25. cikkeibe kapaszkodva, Alvinczit a törö-
kök prókátorává tesz. De hát mi van ezekben ? A 13-ik 
cikkben ez áll: »Ha török a fenséges Gábornak és Magyar-
országnak segít, azaz Istennek mindenható kegyelme által 
lesz. a ki azon zsarnoknak a vad és embertelen elméjét, 
melynek az annyi kegyetlen háborúban kimerült magyarok 
ellanállani nem bírnak, megfékezé és kedvezőleg irányítá». 
Vájjon ilyen kifejezésekkel lehet megnyerni a török barát-
ságot? . . . A 14-ik cikkben annyi van a törökről, hogy 
két török vezér neve előfordul. A 20-ikban ennyi: így 
ki szégyenlené a törökkel szövetkezni. A 23-ikban: így 
annál kevésbbé támad a török. A 25-ikben: Gábor ő fen-
sége a szövetségből a mint lehet kilép. A ki igy ir: váj-
jon a török ügyvédje e ? . . . A hazug ferdítő méltán 
megérdemlené, hogy lakoljon stb. 

A 24-ik cikke Balásfinak nyelvészkedési viszketege 
csupán. . . . Az erdélyiek Magyarország királyától soha 
sem szakadtak el önként, hanem kényszerítve. 

25. Alvinczit azzal vádolja, hogy II Mátyás rágal-
mazója. De hogy ez álljon, meg kellett volna Balásfinak 
mutatnia, hogy az ottomán portát nem izgatták a fensé-
ges fejedelem ellen külön követ által, meg magát a csá-
szári diplomát: de ezekre néma marad, mint a hal. Hiszen 
mikor Homonnai Erdélybe ütött, nem voltak erdélyi hívei! 
És mégis Alvinczit kiáltja bűnösnek, de ezt akkor fogja 
beigazolni, midőn Balásfi magát fogja kitisztázni a fön-
tebb említett pozsonyi országgyűlés előtt. 

26. Vipera módra süvölt az erdélyiek ellen, rágal-
mazza a honi föld polgárait, és egekig magasztalja a 
császári segélyt, hogy hizelgése miatt az idegeneknek tes-
sék, pedig ez állhatatlanabb, mint a téli jég. 

27—30. Súlyos hibául rójja föl Balásfi 1) hogy 
Alvinczi a törökök tulajdona gyanánt említette fel Lippát 
s kérdi, mily alapon tulajdona az inkább a töröknek, mint 
a magyarnak? Felelet: A had jogánál fogva, mert a bű-
nöket bosszuló Isten azt épen ugy kezébe adta a töröknek, 
mint Izráelt egykor a Svrusoknak. Kérdi viszont Alvinczi: 
Bosznia miért inkább a töröké, mint püspökéé? Kétség-
kívül azért, mert a kié a cím, azé a borjú. 2) Fáj neki. 
hogy hosszasan nem beszélte el Alvinczi, miszerint Lippa 
Báthori Zsigmond idejében a töröknek volt átengedve. 
Nem volt feladata, kutassa a történelem évkönyveit. 
3) Krokodilkönyeket sír Balásfi Báthori Gábor fejedelem 
fölött, ki egy kálvinista pap (?) s egy kapitány árulása 
folytán esett el stb. Bizonnyal kárhoztatandó ez eset és 
felséggyilkosok forgatták azt a kardot, mely elejtette; de 
annak markolatát régtől fogva mások tartották, a miben 
ti kálvinistafalók -—- mondja Balásfinak — nem kevésbbé 
voltatok részesek! 

30. Homonnai György halála után kedvezőbben 
szóljunk ? Bárcsak a jezsuita cselfogások által megbolon-
dítva sohase szerzett volna nevére örök mocskot! . . . De 
a budai basa meghalt-e? . . . A meg nem halt levelek 
nem örök bizonyságai-e ama gonosz tettnek? 

31. A Castigator ama célja ellen, hogy csűrés-
csavarással másfelé vonja az olvasó figyelmét, kijelenti 
Alvinczi, hogy neki semmiféle egyezkedése nem szakadt 
meg Ferdinánd császárral. Működött ama gonosz szándék 
ellen, hogy a r. pápa hatalma felülmúlja a császárit. Idézi 
ezen saját szavait: »De ezeket megengedve, kérdezzétek 
meg magatokat, kik az uralom vágva által egyedül adtok 



alkalmat anyagi romlásra. Ki adott alkalmat a császár-
nak a hitszegésre? A császár tanácsadója. Tehát ne a 
császárra fogja a bűnt, hanem a tanácsadójára . . . 

32. A gyűlölettől lángoló Atticus elkezdi az ellen-
ség triumphusát megénekelni . . . Gáncsolja a Machiavelli-
zatio kifejezéseit. Nevezetesen gúnyolódik Alvinczi eme 
kifejezése fölött: Nonne sapienti re ita tlagitante licet 
cretizare cretensibus ? . . . A kálvinistákat ciliciai dölvffel 
elnevezi aequivocansonak . . . És vájjon miért gáncsolandó 
a Machiavellizatio »re ita, tlagitante* kifejezése? Vájjon 
Dávid nem »re ita tlagitante« cretizált Ákis királvlyal ? 
Vájjon az egyiptomi bábák nem a szükségtől kényszerít-
tetve szedték rá a Farahót, az izraeliták az egyiptomiakat ? 
Nem cretizált-e Mikál Saullal ? . . . Egy szóval: más dolog 
a kereszténység esküdte ellenségével szemben óvatosan 
eljárni, más — ámbár csellel — azt legyőzni. Azt egy 
okos ember sem roszszallotta soha. ezt, mint jezsuita 
füstöt, semmibe se veszi. 

33. Az »instructio« eme kitételét: »szövetséget kötöt-
tél a törökkel, tehát Németország kapuját kinyitottad« igy 
magyarázza Palásti: »Szövetséget kötni a törökkel annyi, 
mint a törököt Magyar és Csehországba behívni.« Hamis 
magyarázat! A mieink szövetséget kötöttek a törökkel 
igenis azért: hogy annak hadait távoltartsák, nehogy az 
a Balásfiék vagy a mások kérésire idehozza. A Machiavel-
lizatio mondása tehát erősen áll: mert míg Görög, Magyar 
és Erdélyországok szövetsége fennállott sértetlenül, addig 
azokból a török ki volt zárva; de a mint a szövetség 
köztük felbomlott: azonnal szabad jarasa lett. . . 

34. Miután nem tud egyebet csinálni — mondja 
Alvinczi — tüzet okádik s a császár haragjával fenye-
getőzik s azt bosszúállásra ingerli . . . Miért nem törülitek 
le a szenet homlokotokról — mondja neki — melylyel 
meg vagytok bélyegezve? A Machiavellizatio azt mondá, 
hogy a ti tanácsotok volt, hogy a jók kizárassanak a 
királyi tanácsból, az erőteljesek enervaltassanak, a hatal-
masok erővel is leszoríttassanak a közpályáról.« Mit szól-
tok ehez? Az osztrákház hatalmában bizva, mennyit bosz-
szantottak. Jó szerencse, hogy a szikra, melyet ti gyúj-
tottatok. lángra nem kaphatott, hogy életemet is elveszítse . . . 
De hát Hámán függhet még a kereszten, melyet Mardo-
cheus számára készített. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Jókai Mór. Ötvenéves irói jubileumára irta 
Névy László, kiadja a Petőfi-társaság, nyomatta az Athe-
naeum a költő arcképével. 1894, 48 lap, ára 25 kr. — 
Csinos kiállítású, tartalmas alkalmi munka. Jókai élet-
története vonzólag van elbeszélve, politikai és irodalmi 
működése kritikailag van benne méltatva. A toll nagy-
mesterének alakja egész nagyságában domborodik ki a 
miiben. Életét szépen illeszti be szerző a közélet nagy 
eseményeibe, melyekben a negyvenes évektől napjainkig 
Jókai előkelő szerepet játszott. Az irodalomtörténeti részek 
több érdekes s a nagy közönség előtt mindenesetre uj 
adatot tárnak fel. Jókai egyénisége, emberi, irói és poli-
tikai jelleme, regényeinek felvillanvzó hatása találólag 
vannak jellemezve. Az alkalmi iratok színvonalán maga-
san felülemelkedő, maradandó becsű füzet ára 25 kr., 

megrendelhető az Athenaeumná! Budapesten (Ferenciek-
tere 7. sz.). 

* A mi otthonunk könyvesháza. Ezen a cimen 
a Pozsonyban megjelenő »A mi otthonunk« téli olvasmá-
nyokat indított meg ev. prot. népünk számára. A kará-
csonyi ünnepek alkalmából jelent meg ebből a korszerű 
vállalatból a 2-ik és 3-ik szám »A vágsellyei iskolames-
t e r cím alatt. Építő hatású történeti kép a magyar prot. 
egyház első rendszeres üldöztetésének korából. Stromp 
László, a mi otthonunk társszerkesztője irta, a ki ebben 
a genre-ben »Somogyi Péter fogsága« cimü iratával már 
sikeresen próbálkozott. A végsellyei iskolamesternek, ennek 
a derék, törhetlen evang. hitvallónak tanulságos történetét 
lelki gyönyörűséggel és épüléssel lehet olvasni. Tárgya is, 
kidolgozása is alkalmas a hit építésére és ébresztésére. 
A 67 lapra terjedő, szines borítékba fűzött csinos füzet 
ára 10 kr. Megrendelések »A mi otthonunk« kiadóhiva-
talába Pozsonyba (Temető-u. 4. sz.) intézendők. Melegen 
ajánljuk a vallásos iratok barátjainak és terjesztőinek 
pártoló figyelmébe. 

** A vallás, mint a politikai jogok gyakorlásá-
nak alapfeltétele. Ezen a czímen dr. Horváth Ödöntől, 
az eperjesi jogakadémia dékánjától, a jogi irodalom e 
termékeny művelőjétől egy újabb kötet jelent meg, mely 
érdekes és időszerű tanulmányt foglal magában a magyar 
államjognak egyik legfontosabb, legszövevényesebb fejezeté-
ből. A 124 lapra terjedő füzethez ismertetés van csatolva, 
melv következőleg mutatja be a munkát: Az alapjogok 
és a politikai jogok fogalmának kifejtése mellett behatóan 
tárgyalja szerző azokat a feltételeket, a melyekhez a 
politikai jogok gyakorlása kötve lenni szokott s melyeket 
ő elő-, alap- és járulékos feltételekre oszt fel. Az alap-
feltételek között különös figyelmet szentel a vallásnak s 
nagy fáradtsággal gyűjtvén össze az idevonatkozó állam-
jogi adatokat. Világos áttekintésben mutatja be azokat a 
jogszabályainkat, melyek ezt az alapfeltételt részint általá-
ban, részint pedig a politikai jogok egyes ágainál — a 
törvényhozó és a végrehajtó hatalomba való befolyásnál 
— szabták elő. Majd a vallás szabad gyakorlásáról szóló 
törvényjavaslat 2. §-ának igazolásául, felsorolja azokat az 
okokat, melyek szükségessé teszik azt, hogy ez az alap-
feltétel eltörültessék, s ezt a lelkiismereti szabadság és a 
jogállam egyik elengedhetetlen követelménye gyanánt tün-
teti fel. Ez alapfeltétel egyik konzekvenciájaként emeli 
ki azt. hogy a hivatali állások elfoglalásánál, illetőleg a 
közjelentőségű functiók teljesítésénél a vallási vonatkozású 
eskü helyett fogadalomnak a letétele is elég legyen min-
den olyan esetben, a hol az ilyen eskü a letevő vallásos 
meggyőződésével meg nem egyezik és e tekintetben a 
vallás szabad gyakorlásáról benyújtót törvényjavaslat 2-ik 
§-ához pótlást ajánl. Különös érdeket kölcsönöz a mun-
kának az, hogy szerző teljes figyelmére méltatta újabb 
alkotmánytörténetünket s az országgyűlési irományokban 
és naplókban idevonatkozó adatokat szorgalommal hasz-
nálta fel nemkülönben, hogy a külföldi államoknak s 
különösen a német birodalom államainak idevonatkozó 



törvényhozásai is figyelembe lettek részesítve általa. Az 
államjogi irodalmunkban számottevő munka dr. Berzeviczy 
Albert államtitkárnak, >az eperjesi jogakadémia egykori 
jeles tanárának« van ajánlva. Ára 3 korona. Kapható 
szerzőnél és Kósch Árpád könyvnyomdájában Eperjesen. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Lapunk 1-ső és 2-ik számát minden eddigi 
előfizetőnknek megküldjük s tisztelettel kérjük 
őket a további pártfogásra. A 3-ik számon kezdve 
csak azoknak küldjük a Lapot, a kik azt megren-
delik. Az előfizetési árak a régiek maradnak. A 
mult évi utolsó számhoz mellékelt postautalványra 
nyomdai tévedésből kerültek más árak. 

* Személyi hirek. A nagy-enyedi ev. ref. egyház-
község egyik lelkészi állására Nagy Károly brassói kör-
lelkészt, ezt a tehetséges, derék fiatal lelkészt választot-
ták meg; szívesen üdvözöljük hírneves elődjei székén. 

* A polgári házasság törvényjavaslatát január 
3-ikaóta szorgalmasan tárgyalja a képviselőház igazságügyi 
bizottsága, mely az ünnep- ós vasárnap kivételével napon-
ként tart ülést A tárgyalás eleinte nehezen haladt. Polo-
nyi G. először halasztási indítványt tett, azután több 
ülésben furcsánál furcsább módosításokat tett. Most már 
simábban és tárgyilagosabban foly a tárgyalás. Alaposan 
megvitatnak minden §-t, de érdemleges módosítás alig 
történt az eredeti javaslaton. Az eljegyzésről (1—7. §.) 
és a házassági akadályokról (8 —31. §.) szóló két fejezet 
tárgyalását január 8-án befejezték. 

* A gyülekezetek köréből. Budapesti ref. egy-
házunkban az 1893-ik évben született 1488 gyermek, 
meghalt 1054 egyén, házasságra lépett 501 pár, áttért 
hozzánk 146, kitért tőlünk 53 személy, izraelita keresz-
teltetett 26; a születés, áttérés és zsidókeresztelés által 
szaporodott a gyülekezet 553 lélekkel. Egy egész kis 
eklézsia! — Hódmezővásárhelyi ref. egyházunkban a mult 
évben született 1193, meghalt 957 személy, házasságra 
lépett 360 pár ; születés által való szaporodás csupán 156, 
mig a jóval kisebb népességű r. kath. egyházban 159 volt 
a szaporodás. — A szatmári egyházmegyében Kocsord, 
Panyola, Porcsalma és Ököritó ref. egyházközségek fel-
szaporodott tanköteles gyermekeik számára legközelebb 
egy-egy iskolát állítanak. — A nagyeesedi ev. ref. egyház 
félbemaradt stylszerű templomát a bires ecsedi vár domb-
ján beakarja fejezni s hozzá szép sugár tornyot építeni. 
Segítse Isten! — Dehreczeni ref. egyházunkban a mult 
évben született 1595, meghalt 1446 egyén; házasságra 
lépett 401 pár, áttért 27, kitért 8 egyén. Szaporodás 
születés utján 149. áttérés utján 19, összesen 168 lélek. 
Bizony nem sok! 

* Az egyházpolitikai javaslatok a pártokban, 
ugylátszik, nem kis fejtörést okoznak. Az ellenzéki pár-
tokban a párttaktika kezd felülkerekedni s a pártérdekek 
előtérbe tolása kezd érvényre jutni. A szabadelvű pártban 

a »reverzálisos« képviselőknek gyűlt meg a bajok a kle-
rikális küldőikkel, kik a választáskor elfogadott erkölcsi 
váltót most egymásután prezentálják. A politikai sajtó 
pártállása szerint pro et contra védi vagy zaklatja a kle-
rikális csapdába szorult honatyákat. Az ország közérdeke 
szempontjából sajnálni lehet ezt a reverzális hajszát: de 
erkölcsileg még siralmasabb látványt nyújt az a sivár 
ethika felfogás, melylyel a napi sajtó a megszorult kép-
viselőket — adott szavok megszegésére rábirni erőlködik, 
Hitvány ügy, de még hitványabb védelem. 0 tempóra, 
o móres! 

* Középiskolák statisztikája 1892—93-ban. Volt 
153 gimnázium. 32 reáliskola, összesen tehát 185 közép-
iskola, 1345 osztálylyal, melyek közül 107 volt párhuza-
mos. — Beiratkozott gimnáziumi tanuló 40,227. reáliskolai 
8827, összesen 49.054. 1838-al több, mint az előző évben. 
— Görög pótló tárgyakat tanult 2132, a felső négy osz-
tály tanulóinak 23 százaléka. — Rendkívüli tárgyakat 
tanultak: franciát. 1577 gimnáziumi, latint 447 reáliskolai, 
angolt mindössze 62. olaszt 15. Hazai idegen nyelveket 
csak azok tanultak, a kiknek az illető nyelv anyanyelvük. 
— Az érettségi vizsgálaton a gimnáziumban elbukott 
20'l°/o« a reáliskolában 14'7°/0- — Tanár működött a 
középiskolákban 3207: ezek közül rendes volt 1758. 
helyettes 306. bejáró 592; a helyettesek közül 217-nek 
nem volt oklevele. — középiskolák összes kiadása volt 
5.943,000 frt. ebből a református gimnáziumok kiadása 
1.053.000 frt. a lutheránusoké 583,000 frt; evvel szemben 
a bevétel tandíjakból 880.000. szerzetesrendi alapból 
414,000. tanulmánvi alapból 587.000. az állampénztár-
ból 1.240,000 forint. 

* Jókai Mór jubileuma fényes, szívélyes, országos 
ünnep volt. Az egész ország részt vett benne. Ott voltak 
a törvényhatóságok, a városok, a községek, az iskolák, 
a tudós testületek, a közművelődési és jótékony egyesü-
letek, a társas körök, az ipar, a kereskedelem; ott voltak 
a kisdedek és az országnagyok és ott volt lélekben nem-
zete örömünnepén a legelső magyar ember, a király. 
Megemlékezett kedvenc költőjéről Sándor szerb király ís, 
előkelő rendjelt küldvén Jókainak. (Csak a római klérus 
és az arisztokrácia tüntetett távolmaradásával. Ezt a fel-
tűnő jelenséget sokan felekezeti okokból magyarázzák ki.) 
És folyt az ünnep napokon át az iskolákban, a társas 
körökben, a közművelődési intézetekben, a művészet és 
zene csarnokaiban, a tánctermek ben, az irodalom és 
napisajtó orgánumaiban s főként a honfiak szivében, 
nemcsak a székes fővárosban, hanem széles e hazában. 
S a mi az egészben a legmagasztosabb, hogy mindez szív-
ből jött, a szeretetből fakadt, a nemzet önkényt hódolt 
meg nagy fia előtt, e tisztességtétellel önmagát tisztelve 
meg és erkölcsi nagyságának adva tanújelét. Mert mint 
Arany mondja: 

»Nép, mely dicsőt, magasztost igy magasztal, 
Van élni abban hit. jog és erő!« 

* A skót bibliatársaság tevékenysége hazánk-
ban, mióta az ügyek vezetését Moody A. vette kezébe, 
évről-évre nagyobb méreteket ölt. Mult évi kimutatását 
a napokban kaptuk. A statisztikai táblázat sok érdekes 
számcsoportozatot tüntet tel. Ki van benne tüntetve a 



hazánkban alkalmazott 12 kolportőr és a Budapesten levő 
központi raktár működésének az eredménye, még pedig 
mind a bibliák, mind a traktátusok elárusítására nézve. 
Csak a főbb számokat említjük. Eladtak a mult évben 
1934 egész bibliát, 6984 uj testamentumot, 3953 rész-
bibliát, összesen 12,871 különböző bibliát s mindezekért 
bevettek 3836 írt 18 krt. Az eladott bibliák legnagyobb 
részt magyar nyelvűek, de van köztük több német, tót, 
szerb, héber, sőt néhány oláh nyelvű is. Még nagyobb 
a traktátusok forgalma. Eladtak ugyanis 26.450 magyar, 
4160 tót, 1983 szerb, 1870 német, 21. horvát és 5 oláh 
nyelvű, összesen tehát 31.164 kisebb és nagyobb vallásos 
iratot, s bevett ezért a társasag 5700 írt 70 krt. A tár-
saság bibliákból és más vallásos könyvekből összesen 
64.164 példányt adott el 9536 frt 88 kr. értekben. — 
Kétségkívül örvendetes jelenség a külföldi vallásos iratok-
nak ez a forgalma, melybe nincs bele számítva a Tract. 
Society-nek Gladischefsky K. által még nagyobb méretű 
könyvterjesztése, továbbá a brit bibliatársaság biblia el-
adása részben ezen kívül esik. A vallásos könyvek ter-
jedése a vallásosság emelkedésének a jele. De az is bizo-
nyos, hogy ha mi igazán életrevaló egyház volnánk, mind 
a bibliaterjesztést, mind a traktátusok ügyét már régen 
magunk vezetnénk és kezelnénk minden irányban, s a 
keresztyén munkásság ezen nemében rejlő nagy erőt és 
nemes dicsőséget nem engednők át sem az ángliusnak, 
sem a skótusnak! 

* Az E. M. K. E. mult évi működéséről terjedel-
mes jelentésben ad számot a titkárság. Az E. M. K. E. 
vagyona a lefolyt évben 940,105 írtról egy millióra emel-
kedett ; az évi budgetje 52,271 frt 45 kr. Az egyesület 
részéből állandóan segítségben részesül: egy földmíve 
iskola, hét kath.. hét ref.. egy luth. és egy izr., összesen 
16 egyház; 6 kath., 26 ref'. három unit., egy gör. kath, 
nyolc nemzeti, egy kereskedelmi iskola. 25 óvó és állandó 
gyermekmenedéhely. négy munkatanítónő, egy árvaház 
négy ipari, egy faipari és egy főreáliskolánál 10 ösztöndíj; 
öt népiskolai és egy néptanítói jutalomdíj ; 45 népkönyv-
tár. 16 daloskör, összesen 143 községre eloszolva. A fiókok 
száma egy fő- és székvárosi, 18 vármegyei, nyolc városi, 
34 járási és vidéki, összesen 60. — A lefolyt évben 
megindíttatott a fiókok újjászervezése Budapesten. Kolozs-
vártt, Szentesen, Aradon. Az egyesület küldöttségileg részt 
vett csaknem minden kulturünnepen, melyet ebben az 
évben az országban rendeztek. Az ezeréves kiállításban 
és ünnepben való együttes részvétel végett az L. M. K. E. 
az összes testvéregyesületekkel mozgalmat indított és ez 
ügyben nemsokára közös értekezlet lesz Budapesten. Az 
egyesület jövő évi közgyűlése Tordán lesz a Jósika Miklós 
emléktáblája leleplezésekor. 

* A közoktatási miniszter a tanulók túlter-
helése ellen a kir. tanfelügyelőségek utján következő 
bölcs rendeletet bocsátott ki: >Általános szokás az isko-
lákban, hogy a tanulókat a tanítók, tanárok, a karácso-
nyi, húsvéti s egyéb ünnepi szünidők alkalmával elhal-
mozzák mindenféle házi feladatok elvégzésével, rajzok, 
írásbeli dolgozatok, női kézi-munkák elkészítésével, töme-
ges ismétlések- és emlékelésekkel. Minthogy pedig az em-
lített szünnapoknak nem lehet az a célja, hogy a tanuló 
ifjúság e napokon folytonosan tanulmányokkal és felada-

tok készítésével foglalkozzék, s mivel vezető nélkül, ma-
gára hagyva dolgozik, egvut[al súlyosabb munkát is végez-
zen, mint végezne ugyanaz idő alatt a rendes előadási 
napokon; hanem az a célja, hogy az ifjúság üdüljön és 
szórakozzék, testileg-lelkileg felfrissülve fogjon a szünidő 
után munkához, felhívom a kir. tanfelügyelőséget, utasítsa 
a vezetése alatt álló összes intézetek tanítóit, tanárait, 
hogy a fent említett szokást szüntessék meg, s az emlé-
kelések kijelölésben minden tantárgynál szigorúan csak a 
szünidő utáni első egy-egy óra megtartásához kivánt 
anyaghoz alkalmazkodjanak*. 

* Gyászrovat. Az abauji ev. ref. egyházmegye fáj-
dalommal jelenti szeretett esperesének, Veress Sámuel 
szeszta-kamáróczi lelkésznek, Abauj-Torna vármegye bizott-
sági tagjának élete 70-ik, lelkészsége 37-ik, esperessége 
3-ik évében az uj esztendő első napján történt halálát. 
A hü férj, buzgó lelkész és törhetlen kötelességérzetű tiszt-
viselő hült tetemei a gyülekezet és az egyházmegye rész-
véte mellett január 4-én tétettek nyugalomra. — Eadácsi 
Györgyné, Radácsi György sárospataki theol. tanár és 
lapszerkesztő édes anyja f. hó 3-án,- életének 76-ik évé-
ben végelgyengülésben Abauj-Szepsiben elhunyt és január 
5-én eltemettetett. Az elhunyt derék matronának csendes 
nyugalmat, gyászoló kedveseinek a kegyelem Istenétől 
vigasztalást kívánunk! 

A D A K O Z Á S . 

S z á m a d á s 
az 1893. év folytában kiadóhivatalunkhoz beküldött adományokról. 

Az orsz prot árvaházra: Turcsányi Andorné. 
(Körmend) 10 frt, Bontz Gyula szent benedeki r. 1. az 
agendásoktól 1 frt, Dalotti N. Ödön, (Kecskemét) 1 frt, 
H-M.-Vásárhelyi ref. egyház 5 frt 4 kr., Gsekes Sámuel, 
Bucs 20 kr., Antal Gábor ácsi ref. 1. 2 frt 80 kr.. Kulcsár 
Sándor hercegszőllősi r. 1. 63 kr., Gombai ref. egyház 
4 frt 58 kr., Kudar Kálmán ordasi r. 1. 1 frt 60 kr., 
N. N. (Kenessey Béla által) 5 frt, Széky Géza gerjeni r. 
1. 2 frt 3 kr., Mészáros János kecskeméti r. 1. 40 kr.. 
Mező-Szent Györgyi r. 1. 1 frt 64 kr., Matula. Gyula, 
N.-Szalonta. 6 frt. Nagy Sándor ágyai r. 1. 2 frt 50 kr., 
Tóth Lajos s.-hídvégi r. 1. konfirmándusai 2 frt, Bonto-
viciné, Budapest 5 frt, Mármaros-szigeti ref. egyház 3 frt 
42 kr.. Újvidéki ref. egyház 2 frt 50 kr., H.-Szoboszlói 
ref. egyház 6 frt, Szűcs Dániel, Siklós 2 frt, Zeke Lajos 
siklósi r. 1. konf. 8 frt 40 kr. Zeke Lajos siklósi r. 1. 
8 frt, V. X, Duna-Szent-György 70 kr., Pilisi ág. ev. egy-
ház 6 frt, Kurdi Béla váci r. s. 1. 4 frt 1 kr., Özv. Tóth 
Sámuelné, Szolnok 70 kr., Dömötör Lajos bölcskei r. 1. 
konf. 2 frt 30 kr.. Kis Mózes, Hévíz-Györk 1 frt. Kiss 
Imre ujfalusi ev. leik. konf. 4 frt 20 kr., Pap Gusztáv 
fülöpszállási s. 1. konf. 2 frt, bicskei ref. konfirm. 3 frt, 
Chappel Emilia 5 frt, Kiss Zsigmondné, Pető Anna 10 frt. 
Szabó Péter pirosi r. 1. konf. 2 frt 3 kr., Kokor Benő 
kisbajomi r. 1. konf. 70 kr., Székely József csákvári r. 1. 
konf. 2 frt 50 kr., Varga Sándor szanki r. h. 1. konf. 
1 frt, Tatay Lajos k.-szt.p-éteri r. 1. konf. 2 frt 90 kr„ 
Gueth Sándor f.-eőri rendes lelkész konfirmándusai 2 frt, 



Kátai Endre d.-szt.-györgyi s. 1. konf. 1 frt 75 kr., Nagy 
Károly ősi r. 1. konf. 1 frt 15 kr., Korocz József mis-
kolczi s. 1. konf. 6 frt 72 kr., Nagy Zsigmond dömsödi 
r. 1. konf. 4 frt 20 kr., Szabó Elek ó-kécskei r. 1. konf. 
3 frt 65 kr., Halász István kocsi r. s. 1. konf. 2 frt, Mol-
nár István r.-szt.-királyi tanító konf. 2 frt 90 kr., Sütő 
Kálmán beregsomi r. 1. konf. 5 frt, Gőnczy Benő gödöllői 
r. 1. konf. 8 frt 86 kr., Csekey István szolnoki r. 1. konf. 
10 frt 90 kr., Nagy István harasztosi r. 1. konf. 1 frt 
50 kr , Alsó-szabolcs-hajdúvidéki ev. ref. egyházmegye 
11 frt 40 kr., Pap János r. 1. a gyömrői és üllői konfir-
mándusok 2 frt, Jávory Nándor s.-viszlói r. 1. konf. 1 frt 
80 kr., Kontra Imre f.-zámolyi r. 1, konf. 1 frt 20 kr., 
Dézsi Mihály biai r. 1. konf. 2 frt 20 kr., Bontz Gyula 
szt.-benedeki r. 1. konf. 2 frt 15 kr , H. Gózon Gyula 
s.-kiliti r. 1. konf 2 frt 10 kr., Bajcsi Lajos duna-mocsi 
r. 1. konf 3 frt 71 kr., Boross Kálmán f.-patonyi r. 1. 
konf. 2 frt, Posch Frigyes levéli ev. 1. konf. 4 frt, Szécsi 
Ferencz felvinczi r. 1. konf. 1 frt, Lévay Lajos sárkeresz-
túri r. 1. konf. 1 frt, Szőts Sándor dévai r. 1. 50 kr., 
Kiss Béla gvönki 1. tanár konf. 1 frt 50 kr., Szűts Károly 
vasadi r. h. leik. konf. 81 kr., Nagy István bitsei r. 1. 
konf. 1 frt 90 kr., Szokolay József p.-újlaki r. 1. konfir-
mándusai 1 frt 20 kr., Jezerniczky Kálmán terestyén-
szecsődi r. 1. konf. 2 frt, Vargha László a.-némedi r. I. 
konf. 1 frt 40 kr., Fodor Gyula b.-m,-szt.-királvi r. 1. 
konf. 1 frt 20 kr., Sípos Imre belényesi r, 1. konf. 1 frt 
25 kr., Révész Mihály b.-n.-bajomi r. 1. konf. 3 frt 7 kr., 
Szabó Károly fóthi r. h. 1. konf. 5 frt 60 kr,, Somogyi 
Lajos b.-sámsoni rendes lelkész konfirmándusai 50 kr., 
Széky Géza gerjeni r. 1. konf. 1 frt 40 kr., Sándor Benő 
n.-sallói r. 1. konf. 3 frt 7 kr., Kálmán Dezső ujfehértói 
r. 1. konf. 1 frt 2 kr., Istvándi konf. 75 kr. Mészöly Győző 
alcsuthi r. 1. konf. 1 frt 18 kr., Rimaszombati egy. prot. 
főgimn. ifj. gyámintézete 2 frt, Veress Ede bucsi r. 1. 
konf. 65 kr., Poor József ujsziváci r. 1. konf. 2 frt, Őrségi 
ref. tanítói kör (Őri Szent-Péter) 1 frt, Isó Vince győri 
ev. leik. konf. 14 frt 62 kr.. Kerekes Károly nemes-bikki 
r. 1. konf. 1 frt, Nagy Imre ugrai r. 1. konf. I frt 50 kr,, 
Szőllősi Antal makói r. 1. konf. 10 frt 6 kr., Kimiti László 
iványi r. 1. konf. 1 frt, Kiss József zákicsi r. 1. konf. 
1 frt 30 kr., Özv. Sárközy Jánosné, Szend 70 kr., Mohácsi 
ref. egyház 1 frt 50 kr., Mauritz Árpád kistárkányi s. 1. 
konf. 1 frt 70 kr., Kovács Antal felsőbaranyai esperes 
92 frt 52 kr., Krupec István. Pozsony 3 frt, Szabó Géza, 
Őcsa 5 frt. Szabó Sándorné Sz. Szappanos Juliánná, 
Haraszti 5 frt, Lónyabányai ev. egyház 5 frt, Gerjeni ref. 
egyház 1 frt, Kom.-szent-péteri r. egyház t írt 48 kr., 
Nagy Tamás Józsefné, Jászkisér 2 frt, Szűcs Sándorné, 
Jászkisér 20 kr., Dadi konf 50 kr., Tolnai József bönyi 
ev. leik. 1 frt 20 kr., a dunamelléki egyházmegyék Petri 
Elek pénztárnok által 164 frt 70 kr., Zeke Lajos siklósi 
r. 1. 15 frt, Kecskeméti r. leik. hivatal 20 kr. Összesen 
586 frt 15 kr. 

A Nagypénteki ref. társaságra : Dusza János, 
Pelsőcz 2 frt 53 kr., Fizéli Frigyes abosi ev. 1. 2 frt, 
Fejérváry Gyula, Hobol 2 frt 25 kr., Hadics Illésné, Nagy-
várad 5 frt, Kutas Bálint t.-szentmiklósi r. 1. konf. 5 frt 
36 kr., Imre Sándor H.-M.-Vásárhely 1 frt, Imre Lajos dr. 
H.-M.-Vásárhely 1. frt. Bátkay Bálint, P.-Taksony 1 frt, 
Id. Rimány István, Göncz 1 frt, Dornián János, Kecs-
kemét 50 kr., Bobis Jánosné, Makó 1 frt, Gajdár Mihály, 
H.-.M.-Vásárhely 60 kr., Komáromy István, Esztergom 
50 kr., Szabó Sándorné sz. Szappanos Juliánná Ha-
raszti, 5 frt. Kardos Sándor, Újvidék 1 frt, Király Lajos, 
Kis-Várd a 50 kr., Takáts István, Kis Várda 50 kr., Albert 

István, Budapest 1 frt, Ifj. Csereklye János, Budapest 1 frt, 
Nyikos Lajos, Budapest 50 kr., Cs. Torday Juliánná, 
Budapest 50 kr.. Vadas Gyula csermői r. 1. 1 frt 20 kr., 
Molnár Sándor, Szentes 11. kr., Elekes Márton, T.-Szent-
miklós 1 frt. M. Szabó Ferencz, Gyula 1 frt. összesen 
37 frt 5 kr. 

A »Bethesda« javára: Kis Mózes, Héviz-Györk 
1 forint, Poor József ujszívaczi r. 1. konf. 4 frt. Össze-
sen 5 frt. 

Az ujbánovczei szeretetházra: Poór József uj-
sziváczi r. í konf. 5 frt 75 kr. 

Az ó-becsei ev. ref. templomra : Irsav József 
irsai és pándi ev. ref. főkurátor 5 frt. 

A tápió-szelei ev. református egyház javára : A 
monoszlói ref. hívek 2 frt, Fodor Lajos, H.-M.-Vásárhely 
7 frt 50 kr. Összesen 9 frt 50 kr. 

Az ó-becsei ev. ref. egyház javára: A monoszlói 
ref. hívek I. frt 12 kr. 

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

Budapest, 1893. dec. 31. 
Hornyánszky Viktor, 

a »Prot. Egyb. és Isk. Lap« kiadója, 

A dévai ev. ref. templom és torony restaurálási 
költségeire ujabban adakoztak: Az ev. ref. egyházak 
közül: Megyaszó 1 frt. Turkeve 5 frt. Kis-Kinizs 2 frt, 
Magyaró 2 frt, Bardócz 1 frt 75 kr., Nagy-Kőrös 5 frt. 
Mező-Sas 2 frt, Barka I frt 28 kr., Ajka 7 frt 80 kr., 
Mező-Záh 3 frt, Tisza-Nagy-Rév 2 frt 20 kr., Büdösfa 
1 frt, Földes 1 frt, Tisza-Valk 3 frt 75 kr., Harasztos 
3 frt, Belényes-Remete t frt 75 kr., Kecskemét 20 frt, 
Hajdu-Hadház 2 frt, Tornallja 5 frt 50 kr., Méhtelek 
2 frt 40 kr. Egerbegv 1 frt 28 kr., Hajdu-Böszörmény 
9 frt 64 kr., Nagy-Enved 5 frt, Csenger 10 frt 24 kr., 
Vetés 3 frt 30 kr., Gacsaly 92 kr. Szamos-Dob 16 frt 
30 kr., Ökörító 5 frt 26 kr., Szentes 5 frt, Hajdu-Szoboszló 
2 frt, Jedd 2 frt, Hagymás-Lápos 3 frt, Csoknya 2 frt 
20 kr., Mohács 1 frt, Esztergom 1 frt, Mármaros-Sziget 
1 frt 50 kr., Egyházas-Rádócz 40 kr., Füzes-Gyarmat 
1 frt, Rákos-Palota 9 frt 82 kr. Összesen 154 frt 29 kr. 
Az ágostai evang. egyházak közül: Szepes-Nagy-Szalók 
2 frt, Kolozsvár 5 frt, Soproni fegyintézet evang. lelkésze 
3 frt 55 kr., Korpona 10 frt 5 kr , Debreczen I frt. 
Összesen 21 frt 60 kr. Az unitárius egyházak közül: 
Árkos 3 frt 30 kr., Budapest 7 frt. Összesen 10 frt 30 kr. 
Eddigelé befolyt az ev. ref. egyházak és iskolák köréből 
367 frt 68 kr.; az ágost. evang. egyházak és iskolák 
adományaiból 63 frt 45 kr.; az unitárius egyházak és 
iskolák köréből 18 frt 30 kr.; az izraelita hitközségektől 
22 frt. Együtt 471 frt 43 kr. Az állami, megyei, városi és 
községi hivataloktól, társadalmi egyesületektől és egyesektől 
begyült összesen 6403 frt és 18 kr. A mai napig begyült 
adományok főösszege 6b74 frt és 61 kr. Fogadják ugy 
a szives gyűjtők, mint a kegyes adakozók egygyen-egygyen 
gyülekezetem nevében nyilvánított hálás köszönetemet. 
Tájékozni óhajtván magunkat a felől, hogy az építést a 
folyó év tavaszán megkezdhetjük-e ? bátor vagyok a Nagy-
tiszteletü lelkész és főiskola Igazgató Urakat, kiktől gyűjtő-
íveink még nem érkeztek vissza, mély tisztettel fölkérni, 
kegyeskedjenek a kezeiknél levő »Esdő-Szózat«-ot folyó 
évi Március hó l-ig bármily kis adománynyal, vagy a 
nélkül is hozzám vissza juttatni. Kelt Déván 1894. január 
6-án. Szőts Sándor reform, lelkész. 
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Pyrrhusi győzelem. 
Néhány nappal ezelőtt Tibád Antal, ország-

gyűlési képviselő a szabadelvű pár t régi, buzgó, 
kiváló, szilárd jellemű tagja e lhagyta a zászlót, 
melyet oly soká köve te t t s egy bosszú nyilatkozatot 
tett közzé a lapokban, a melylyel pár t jának elha-
gyását megokolni törekszik. Magával e nyilatkozat-
tal nincs szándékunk foglalkozni s nem is itt 
van annak a helye, hogy' az abban foglalt 
politikai természetű tételeket bírálat alá vegyük. 
Azért nem is vet jük fel a kérdést, mennyiben helyes 
vagy helytelen elhagyni a kormányt , a melynek 
programmjá t helyeseltük s elhagyni azt akkor, 
a mikor ál talunk helyeselt programmjár iak meg-
valósítását kísérli . meg ? 

Hanem igenis foglalkoznunk kell a nyilat-O O tJ 
kozat egy részével, a mely szórói-szóra így 
hangzik: A sorrendben kővetkező második nagyobb 
botlása a reform akciónak, hogy nemcsak ágai ölel-
keznek össze a felek ez etiség szellemével — a mint 
érintettem — de gyökerei is visszanyúlnak egészen 
a komáromi konfesszionális türelmetlenség talajába, 
siker esetében tehát az a protestántizmus győzelmét, 
még pedig az 1868: I j I I I . törvénycikk módosításéi-
val kombinálva, annak pyrrhusi győzelmét jelentené 
a katolicizmus felett. 

Megvalljuk,^nem az a célunk, hogy e nyilat-
kozattal való foglalkozás u tán a r r a az e redményre 
jussunk: íme, ez a Tibád Antal úr milyen rossz 
ember, hogy rólunk protes tánsokról igy mert 
beszélni. Sőt egész ellenkezőleg. Hangsúlyozzuk, 
hogy nem szoktunk senkinek sem hízelegni s 
fentebb a Tibád ú r r a vonatkozó jelzőket öntuda-
tosan halmoztuk. Véleményünk az ő személyé-
ről nem változott meg. Most is kiváló és szilárd 
jel lemű embernek tar t juk. De azután uta lunk 
arra , hogy mily sok képtelenség van idézett 
soraiban. Hogy a protestánsok türelmetlenek. 
Hogy az egyházpolitikai javaslatok napi r endre 
kerülése a protestánsok türe lmei lenségére vezet-

hető vissza, a kik győzelemre sietnek e javasla-
tokkal a szegény katholikusok ellen. S hogy ha 
az egyházpolitikai javaslatok keresztül mennek, 
akkor ez a protestánsok győzelmét jelenti, persze 
csak pyrrhusi győzelmét, mer t hiszen az 18<>8. 
LII1. törvénycikk is oda lett. És mintán minderre 
rámuta t tunk , kérdezzük, mily rendkiviili szellemi 
bábeli zűrzavarnak kell uralkodnia már is Magyar-
országban, hogy kiváló, okos, művelt, felvilágoso-
dott és szilárd jellemű emberek is ily áll í tásokra 
ragadta thassák m a g u k a t ? Mily hata lmasan kelleti 
fúnia Rómából az ellenkező szélnek, hogy az 
nemzetünk hajóját oly veszedelmes" örvénybe 
sodorta, a hol még bátor és h idegvérű férfiak 
is elvesztették lé lekjelenlétüket? Mily sokat kellelt 
vétkeznie a protes tánt izmusnak, hogy a Lélek 
isteni segítségét fel nem használ ta s a dolgokat 
oda fejlődni engedte, hogy a nemzet közvéleménye 
az evangeliumi protes tant izmust kezdi meg-
gyülölni, rokonszenvéből kiejteni s hatalmi érde-
kekre törekvő seregnek t a r t an i ? Mert a dolog 
valóban ugy áll, hogy a protes tánt izmus elmulasz 
tot ta az evangel ium erőit kifejteni s a közéletbe 
bevinni, annyira elmulasztotta, hogy az evange-
liumi szellemből vagy a vakhit vagy a hitetlen-
ség által el idegenedett közszellem kezdi a protes-
tánt izmust fitymálni s oly vétkekért ítéli el, 1 a 
melyeknek épen az ellenkezőjét követte el s követi 
el még folyton. 

Mielőtt azonban az e tételt igazoló szomorú 
tényekre rámuta tnánk , t i l takozunk az ellen, 
mintha a »magyar protestánsok« meg '» néhány 
protes táns kormánypár t i képviselő« egymást fedő 
fogalmak lennének vagy ha ugy tetszik, hogy 
protestánt izmus, meg Tisza Kálmán (már csak 
mondjuk ki, mer t hiszen akár pro tes táns túlka-
pásról, akár felekezeti elfogultságról van szó, 
abban Tisza Kálmán a főbünös, mert ő mert 
kálvinista létére egyhuzomban magyar minis/.lei'-
elnök lenni, annak dacára, hogy. ez országban 
is- egyszerre csak egy ember lehet miniszter-



elnök) az mindegy volna. A protestánsok közül 
némelyek politikai és egyházi felfogásokat ille-
tőleg egyetértenek vele, még sokkal többen nem 
értenek vele egyet, de akár egyetértünk akár 
nem, ő nekünk nem pápánk, ő nem a protes-
tantizmus lelkiismeretének poroszlója, a ki azzal 
mint valami rabbal tetszése szerint rendelkez-
nék. Nálunk nem olyan szokás van, mint a 
pápista egyházban, hol ha pápa 0 szentsége 
parancsolta, el kellett bocsátani nejeiket a 
papoknak, bár a szive hasadt is meg sokaknak 
a XI. században, meg kellett indulni a törökök 
ellen, bár esküt kellett is szegni, prédikálni kel-
lett a pápa csalhatatlanságát, ha a magyar 
hercegprímással élén a jobb érzelműek tiltakoz-
tak is ellene és most háborút kell csinálni, bár 
elhiszszük, hogy a felvilágosultabb pápista főpa-
poknak az emberiségre ráerőszakolt tételek érde-
kében nincs kedvük háborút folytatni. Tehát 
nálunk egy ember nem képviselheti az egész 
egyházat. És Tisza Kálmán sem képviselheti. 
Azért, ha valakinek az a véleménye, hogy Tisza 
Kálmán hozta felszínre az egyházpolitikai javas-
latokat, hát tessék ezt vele a politika harcterén 
elvégezni. Mert ehhez a prot. egyháznak, mint 
ilyennek semmi köze nincs. Annyira nincs, hogy 
a prot. egyház majdnem egyértelmű felfogása 
szerint, a mennyire kikutathattuk, a történet-
írás, ha valamiben Tisza Kálmánt elmarasztalja, 
abban marasztalja el, hogy navarrai Henriket 
vette példányképül, a ki mindig csak ellenségei-
nek kedvezett, a korrektséget abban kereste, 
hogy feltűnően távoltartotta magát miniszter-
elnöksége idején a protestáns egyház felvirágoz-
tatásának munkájától, csak azért, mert részre-
hajlatlan akart lenni s nem akart oly színben 
tűnni fel, hogy a magyar államiság szempontját 
a református szempontnak alárendeli, pedig tud-
hatta volna, hogy a református egyház felvirá-
goztatása eminens magyar állami érdek is. Ez 
persze nem azt látszik mutatni, hogy Tisza Kál-
mánt az egyházpolitikai javaslatok kérdésében 
protestáns hatalmi érdekek vezették volna. De 
mi most csak azt akar tuk konstatálni, hogy a 
mint nem a protestáns egyházat illeti a dicső-
ség azért a jóért, a mit Tisza Kálmán miniszter-
elnöksége hozott ez országra, épugy nem azo-
nosítható a prot. egyház vele vagy a prot. kor-
mánypárti képviselőkkel, ha ezek — hogy milyen 
gyenge vagy erős befolyással, nem tudjuk — 
hozzájárultak ahhoz, hogy ama javaslatok felszínre 
kerüljenek, a melyeket a protestáns egyház, mint 
ilyen, sohasem erőszakolt, a melyeket a prot. 
egyház tagjai szabadelvűségöknél fogva, ha már 
íelszinre kerültek, meg nem tagadhatnak, és a 
melyektől nem félnek, nem azért, mert azok csak 

egy kicsit is kedveznének a protestánsoknak, 
hanem azért, mert — reméljük Istentől — az 
azok által teremtett uj helyzetben feladataiknak 
magaslatára fognak emelkedni. 

Mert eddig még nem emelkedtek. Es ezzel 
oda jutottunk, hogy igéretünk szerint ama szo-
morú tényekről szóljunk, a melyekre fentebb 
utaltunk. E tények pedig egy nevezetes igaz-
ságot bizonyítanak. Az igazságot így lehet rövi-
den kifejezni: Mi protestánsok annyira nem 
követtük el azokat a vétkeket, melyekért Tibád 
Antal ur idézett szavai ránk lesújtanak, hogy 
valójában egészen az ellenkező túlzásba estünk. 

Nem hogy türelmetlenek lettünk volna ; sőt 
inkább türelmünk egészen közönyösséggé, tétlen-
séggé, tespedéssé változott. Elfáradtunk, kime-
rültünk, elbágyadtunk. Hiszen nem is csoda. 
Több száz éven át kínoztak és üldöztek ben-
nünket, elkergették lelkipásztorainkat, elvették 
templomainkat, kényszerítettek vallásszabadsá-
gunk védelmére a fegyver felvételére, s miután 
jogainkat kivívtuk, megsértették a törvényeket, 
melyek jogainkat biztosították, ránk erőszakoltak 
sok képtelenséget, a Szűz Mária és szentekre 
való esküvést, a processiókban való részvételt, 
adófizetést a pápista papoknak, s mikor azután 
véglegesen biztosították vallásszabadságunkat, 
akkor is hoztak oly törvényt, hogy a vegyes 
házasságból született gyermekek legyenek mind 
pápisták, ha az apa pápista s lehetnek a fiúk 
protestánsok, ha az apa protestáns és még nagyon 
soká gúnyoltak bennünket s egész a mai napig 
eretneknek tartanak. Mi pedig ápoltuk a nem-
zeti nyelvet, mikor azt mindenki megvetette, erősí-
tettük a szabadságérzetet, mélyítettük a vallásos-
ságot, szilárdítottuk az erkölcsiséget és iskolá-
kat; emeltünk, a melyek alapjai lőnek a nemzeti 
művelődésnek. Óriási áldozatokat hoztunk, s 
mikor az állam is kezdett tenni valamit tanügyün-
kért, jóformán minden jogainkat átengedtük neki, 
csak azt az egy jogot tartottuk meg, hogy mil-
liókat fordíthassunk a tanügy fejlesztésére. A sok 
küzködés és a sok fizetés a nagy szegénység 
mellett azt eredményezte, hogy egy egészen új 
ideál tűnt fel előttünk s nem az, a mely a régibb 
és igazibb ev. protestánsok előtt lebegett. A 
pyrrhusi harcokat végig harcoltuk mi már, és 
miután nagyon sokat veszítettünk, igazi pyrrhusi 
győzelemmel legyőzettünk teljesen. Az az ideál, 
a mely az utóbbi időkben előttünk lebeg, a halál. 
Berendezkedni pápista módra, elvégezni gépie-
sen, szabályok szerint az istentiszteletet, meg-
elégedni azzal, hogy a művelt világiak egyszer 
egy esztendőben ügyeinkhez hozzászóljanak s az 
evangeliomi világnézletet elhagyják, bevenni egy 
csomó hitetlenséget tanintézeteinkbe, a hol a 



jövendőbeli lelkészeket nevelik, ujabb és súlyos 
adókat vetni a népre, annak hitét pedig nem 
erősíteni s a szegények terhét a gazdagok fel-
ébresztése utján nem könnyíteni: ime, ez a halál 
ideálja. Persze együtt jár t az a kétségbeesés, a 
melylyel mondogatni kezdtük, hogy csak nekünk 
hagyjanak békét, mi nem ' bántunk senkit. Mi 
örökkön örökre leteszünk arról, hogy nemze-
tünk nagyobb részét az evangeliomi igazságra 
elvezéreljük, sőt eltűrjük, hogy előkelőink engesz-
telő s más szent miseáldozatokra járjanak. Biz-
tattuk magunkat azzal, hogy ha a pápa csal-
hatatlanságát hirdetik is, csak magyarul hirdes-
sék az atyafiak, akkor minden jól leszen. Ugy 
néha-néha átcikázott agyunkon a gondolat, hogy 
ha majd az ország mind magyarrá lesz, akkor 
majd megint hozzálátunk az Isten országának 
terjesztéséhez zsidók ós pogányok közt, de aztán 
kikergettük azt a gondolatot is fejünkből, mert 
hiszen éreztük, hogy a mi hitünk a Krisztusban, 
az élő, a ma is ható Krisztusban s abban, hogy 
az a lelkeket áldozatokra tudja buzdítani, a mint 
egy egyházi lapban valaki magát kifejezte: csak 
szép mythos. Oh bizony annyira tétlenek voltunk, 
hogy leszorultunk a küzdtérről teljesen. Néha 
néha keseregtünk, ha valahol pápistának keresz-
teltek egy gyermeket, de elnéztük, hogy a napi 
lapok, a rossz könyvek, a követválasztások, az 
előkelők rossz példája híveink százezreit elide-
genítsék a Krisztustól. 

Bizony annyira nem mi hoztuk felszínre az 
egyházpolitikai javaslatokat, hogy meg sem mer-
tünk moccanni az utóbbi időkben. Majd mi 
mertünk volna a katholikusok ellen hadjára t ra 
indulni, mikor a szegény szektáktól is félünk! Majd 
ini mertünk volna polgári házasságot és vallás-
szabadságot sürgetni, mikor attól rettegünk, hogy 
iszonyú károkat szenvedünk, ha a külső kötelé-
kek meglazulnak. 

A vád tehát teljesen igaztalan, de ártatla-
nok nem vagyunk mégsem. Türelmetlenek sem 
zsidók sem pápistákkal szemben nem voltunk, 
de elfelejtettük teljesen, hogy nekünk oly élénk 
keresztyén életet kellett volna teremtenünk, a 
mely a pápistát is, zsidót is a Krisztushoz vezé-
relje. Mi nem indítottunk háborút senki ellen, 
de elmulasztottunk háborút indítani a sok bűn 
ellen, a mely méregként veszi be magát nemze-
tünk életébe, mert az evangelium erői nem 
hatnak nálunk sem, máshol meg nem is hathat-
nak. Mi nem terveztük azt soha, hogy legyőzzünk 
valakit, de nagy bűnünk, hogy a szellem fegyve-
reit nem forgatjuk eléggé és nem akarunk senkit 
meggyőzni sem. Ugyan ébredjünk már fel. Lássuk 
meg, hogy számításunk rosszul ütött ki! A miért 
mi türelmesek, illetőleg közönyösek voltunk, a 

pápisták nem lettek türelmesekké, a nemzet nem 
lett erősebbé, a közélet pedig épen egészség-
telenné lett. A megbízhatatlanság vészes fellegei 
kezdik elborítani nemzetünk egét. Tennünk 
kellene gyorsan. Nincs más választás előttünk, 
csak e kettő között: teljes elbukás vagy teljes 
győzelem. Elbukunk nemzetünkkel együtt, ha a 
sok oldalról fenyegetett s belső bajok által is 
emésztett nemzet életébe megújító erőket nem 
viszünk. Ha mi az evangeliumi világosságnak 
magán életünkben, iskoláinkban, gondolkozásunk-
ban helyt nem adunk, akkor a vakhit ós hitetlen-
ség oly küzdelmet keltenek, a melyben az iránv-
talanságban hagyott nemzet erői felemésztetnek, 
mint Franciaországban. Azért küzdjünk jobban, 
hogy ne pyrrhusi, de valódi győzelem legyen 
osztályrészünk. Szakítsunk azzal a botor előíté-
lettel, a mely vonakodik egyházi életünk igazi 
fellendítésétől a magyarság nevében ós nem fon-
tolja meg, hogy az igaz magyarság a nemzeti 
erők és jó tulajdonok kifejtésében áll s nem a 
nemzeti bűnök elleplezósóben. Gondoljuk meg, 
hogy ha a magyarság nevében minden okos 
újítás ellen is szót kell emelni, akkor legjobb 
lesz a bibliát is eldobni, mert azt sem magyar-
emberek irták s fehér lovakat áldozni a ber-
kekben. Ha pedig a bibliát okos dolog megtar-
tani, akkor tanulnunk is kell abból! Ugyan kér-
dezzük meg magunktól, van-e olyan hitünk az 
élő Istenben, a milyen István vértanúnak volt 
s él-e bennünk a Krisztus, mint Pál apostolban? 
Ha nem, akkor nem is vagyunk jó keresztyének. 
Akkor vallásosságunk csak máz, a melylyel éle-
tünk be van vonva s nem erő, a mely győzni 
tud. Azért mindnyájan, öregek ós ifjak egyaránt, 
menjünk a kegyelem forrásaihoz, vegyünk a mi 
Krisztusunktól igaz hitet, s akkor akár mi lesz 
is az egyházpolitikai javaslatokból, még oly sok 
mulasztás után is, győzni fogunk. Győzni, mert 
először is a prot. egyházak alakulnak ujjá. Az 
élő hit ós szeretet erői jár ják át a tagokat. 
Pezsgés ós elevenség költözik a tespedós helyébe. 
Lesz pénz is, mert nincs bőségesebb pénzforrás, 
mint az Isten szeretetéből megtelt lelkek. Es 
akkor, ha majd igazán erősek leszünk s képe-
sek nagyszerű akció kifejtésére, legalább a 
számbavehető emberek be fogják látni, hogy 
nekünk nincs szükségünk mesterséges akna-
munkákra, hatalmi tulkapásokra, mert nekünk 
a század forrongásai közepette megvan az isteni 
erősségünk a Krisztusban s hogy mi, ha győzni 
akarunk, az csak annyit tesz, hogy kicsinyes, 
képtelen, önző földi érdekek, helytelen világnézlet 
s az elmélettel összhangzásban nem álló erköl-
csi, élet dohos börtöneiből ki akar juk szabadí-
tani a nemzetnek azt a részét is, a melyik íeny-



ben, hatalomban s gazdagságban sem boldog 
igazán, mert az Istennek a Krisztusban felaján-
lott szabadítását, mint Betsaida és Korazin haj-
dan, megvetette. (Zsid. II, 3.). 

Szabó Aladár. 

A Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társaság'. 
(A 1893-ik évi 89-ik jelentés alapján.) 

1. 
Újra előttünk fekszik egy év jelentése, vaskos kötet-

ben. feltüntetve az elvégzett nemes munka legapróbb 
részletét is. Újra végig szemlélheti lelkünk ama Lélek 
hatásának felemelő eredményeit a világ minden részein; 
s látva az elhintett evangeliumi mustármag fejlődését, erős 
s már igen sok helyen terebélyes fává növekedését, lehe-
tetlen, hogy lelkünket a hála szent érzelme ne töltse el 
s le ne boruljon imádattal az előtt, kinek örök kegyelme 
nem hagyta el bűnös gyermekeit, hanem szent és nemes 
munkára ösztönzi Lelkének ereje által s a szent munkát 
a legszebb sikerrel koronázza. Mert az elmúlt év, melyről 
az előttünk fekvő jelentés szól, a sikernek egy ujabb 
esztendeje s midőn ismertetni óhajtjuk azt, teljesen érezzük 
a Társaság egy lelkes olasz barátja szavainak igazságát, 
hogy ujat nehéz irni róla, mert egyik év ép ugy a siker-
nek éve, mint a másik, mert a Társaság lankadatlan 
buzgalma soha meg nem sziinik. Minden év meghozza a 
maga felemelő eredményeit s minden jelentéssel egy-egy 
arany lapot ir meg a Társaság a maga tiszteletreméltó 
életéből. 

Mult évi ismertetésünkben már vázoltuk a munka 
menetét s mikéntjét s most csupán az eredmény feltünte-
tésére kellene szorítkoznunk, ha a Bibliaterjesztő Társaság 
nemes munkája iránt annak czélja. feladata, hatása s a 
hazánkban forrongó vallási kérdések különösen fel nem 
hívnák figyelmünket s nem köteleznének arra, hogy ne 
csupán száraz számadást nyujtsunk olvasóinknak, hanem 
beszélgessünk egy kissé egyebekről is, melyek szerény 
véleményünk szerint a Társaság munkájával, különösen 
mi magunkat illetőleg, összefüggésben állanak. Előttünk 
terjeszgeti szárnyait a sötétség réme, készülve a kiszállásra, 
s nem csupán az ellen, a kit ellenének hirdet: az állam 
ellen, hanem mi ellenünk is. kiknek a világosságot kellene 
képviselnünk a sötétséggel szemben. Kell tehát, hogy mi 
is körültekintsünk magunk körül s megtegyük óvóintézke-
déseinke.t. 

Tegnap, 1894. január hó 6-án hirdettetett ki a 
mozgósítási parancs Róma vezérei által a szeretet (?) 
templomaiban s ma megindult mindegyikben a felhívó 
szózat a harczra, nem ugyan a Krisztus, de Kóma nevé-
ben. Indul a küzdelem minden ponton s ne áltassuk 
magukat, hogy csak a szabadelvű reformok ellen, mert 
az mi ellenünk is intéztetett, s ha magunkért s a Krisztus 
örök, tiszta evangéliumán alapuló egyházunkért helyt nem 
állunk : Róma fekete serege diadalmaskodni fog felettünk. 

Fegyvert, törhetlen fegyvert kell kezünkbe vennünk 

s adnunk egyházunk minden tagjának kezébe, mely Ivei 
ama nemes küzdelmet, mely reánk s reájuk várakozik, 
hittel s diadalmasan megharcolhatjuk. S mi lehetne e 
törhetetlen fegyver más, mint Istennek Igéje: a Biblia, 
mely minden a homályban bujkáló ellenségre fényt derít, 
minden hamisságot felfedez s minden ingadozó lelket meg-
erősít ! Az ellentábor, harcra hivó szózataiban, állított 
igazainak védelmére nem átall a Krisztus evangéliumára, 
mint támaszára hivatkozni: kell tehát, hogy mi. a mi 
örök igazaink bizonyításában ne csak hivatkozzunk ugyan 
arra, mint valami titkos, de a nagy világ előtt valójában 
ismeretlen okmányra, hanem hogy kezébe is adjuk azt 
mindeneknek, hogy mindenki maga láthasson, maga ítél-
hessen. 

Itt is, ott is létrehoz a védelem szüksége egyes orgá-
numokat, melyeknek célja s hatása nemes lehet ; meg-
indult az »Őrálló*. a protestantizmus igazainak védelmére: 
megindult a »Vallás és Egyház«. hogy terjeszsze evan-
géliumi egyházunk magasztos elveit; megindult a Prot. 
Irodalmi társaság népies vállalata, hogy felemelő történe-
tekbe öntve hirdesse az evangéliumi szeretetet s a tiszta 
életet. Csak egy nem indul meg a mi pedig mindeneknél 
sokkalta lóntosabb, a mi egyedül képezhetné reális alap-
ját minden egyéb mozgalomnak, a minek már régen-
régen meg kellett volna indulnia: a biblia rendszeres 
terjesztése Több, mint 300 éves multunk kötelességünkké 
tenné ezt, a viszonyok nyomása kényszerítene erre, s mi 
mégsem tudjuk felismerni valódi teendőnket. Fényes beszé-
dek hangzottak el s hangzanak el gyűléseinken egyház-
politikáról. törvényhozásról, adminisztrációról, egyházaink, 
lelkészeink felsegéléséről; de arról, hogy mindezeknek 
igazi alapot egyedül csak a Krisztus evangéliumának 
minden egyes egyháztaghoz elvitele által teremthetünk, 
ritkán hangzik fel szó, csak évenként egyszer, a Biblia-
terjesztő társulat ismertetésekor, s az is legnagyobb rész-
ben csak mint a pusztában kiáltó szó hangzik el, feleletet 
alig-alig nyerve valahonnan. 

Nem akarom felpanaszolni, hogy dacára egyházunk 
tekintélyes számának, az Isten igéjét még is külföldről 
kell kölcsön kérnünk s a kölcsönért még csak köszönetet 
is alig mondunk; de hogy a kölcsönkért s majdnem in-
gyen adott Isten igéjét még csak ki sem osztjuk azoknak, 
a kiknek számára adatott : az már csakugyan igen nagy 
közönyösségről s feladatainkról való megfeledkezésünkről 
tesz tanúbizonyságot. 

Igaz ugyan, hogy a majdnem ingyen adott evan-
gélium — hála az Ég kegyelmének — nagy részben nem 
vész a raktárak polcain, hanem eljut azokhoz, a kiknek 
szánva volt, de ez nem a mi érdemünk, hanem azoké, 
a kik nemcsak olyan jó lelkűek, hogy majdnem ingyen 
adnak kezünkbe evangéliumot, hanem olyan áldozatké-
szek is. hogy annak kiosztásáról is gondoskodnak. 

Mig nálunknál kisebb országok protestáns egyházai-
nál minden évben talál a Társaság valami örvendetes 
jelenteni valót, sok helyen névszerint említve lel a buzgó 
segítőket, üdvözölve az újonnan megindult, keresztyéni 



mozgalmakat, ifjúsági-, vasárnapi-iskolai, biblia-ismertető 
és. terjesztő társulatokat; addig mi rólunk csak annyi a 
jelentés, hogy a politikai hatóságok szivesen megadták 
a Társaság kolportöreinek az engedélyt, hogy a biblia-
revizió még mindig az exodusnál vesztegel s hogy — ezt 
mintegy ösztönzőül mondják — remény van arra, hogy 
a Társaság nemes munkája a protestáns egyháznál is 
elismerésre és méltánylásra fog találni. Bizony pedig ez 
dicséretnek nem nagy dicséret! 

S hogy csak ennyit mondhatnak rólunk, azt nem 
lehet annak tulajdonítani, mintha a nagy távolság miatt 
nem venné észre a Társaság a nálunk talán egész csend-
ben folvó munkát; mert az ő finom érzékszervei mellett 
reá nézve nincs távolság. Ott van ő figyelő embereivel 
mindenütt s nem történhetik csak valamirevaló eseméhy 
is az ő tudta nélkül. Nem kerülte ki figyelmét, hogy talán 
tavalyi felhívásunk következtében is. több egyház kis 
bibliákat osztott ki konfirmándusai között, hogy Buda-
pesten a vallásos estélyeket szívesen látogatják, a kik 
Isten Igéje után sovárognak: hogy a pesti theologusok 
a város különböző iskoláiban a gyermekek részére vasár-
napi iskolákat tartanak fenn; de mindez, ha szép és nemes 
is, még sem általános minden egyházunknál s nem min-
den, sőt igen kevés abból, a mit tennünk kellene. »Eze-
ken kívül még sok téren kellene keresztyén barátainknak 
erejüket kifejteniök* — mondja a Jelentés — s bizony 
nagyon igaza van. 

Pedig nagyon itt volna már az idő, hogy tétlensé-
günkből egyetemesen s egyen-egven kibontakozva munká-
hoz kezdjünk, mert a jelen válságos időkben csak az 
evangéliumnak a szivekben s lelkekben élő munkás ereje 
tartja meg egyházunkat. Egy részről megindult ellenünk 
a vakhit. épen nem kicsinyelhető erejével; más felől nem 
sokára meg fog indulni a felekezetietlen hitetlenség, talán 
még rombolóbb hatalommal — s vájjon feladatunk tiszta 
tudatának magaslatán állanánk-e, ha a fenyegető vesze-
delemmel szemben védtelenül, fegyver nélkül hagynánk 
erősségeinket? Mert ha eddig a vakhit és hitetlenség vagy 
tévhit ellenében appellálhattunk is az államhatalom védel-
mére — a mi, mellesleg megjegyezve, szintén csak saját 
gyámoltalanságunknak volt tanúbizonysága. — ezentúl azt 
sem tehetjük, mert az állam, megadván minden feleke-
zetnek szabadságát s törvényesítve a félelmes reverzálist, 
többé nem fog segélyünkre sietni, hanem hagy kit-kit élni. 
kit-kit elveszni, a szerint, a mint a szabadsággal élni tud, 
vagy azzal élni elmulasztja. 

A vakhit és a felszabadulandó hitetlenséggel szemben 
egyetlen védelmünk csak az evangeliumi hitnek erősítése 
lehet, ezt pedig tenni a nélkül, hogy híveink kezébe oda 
ne adjuk a bibliát, nemcsak, hanem annak elveit a 
szorgalmas magyarázás által a lelkekbe be ne csepegtessük 
— teljes lehetetlenség. Híveinket csak ez altal tarthatjuk 
meg protestáns egyházunk részére; csak ez által erősít-
hetjük meg szeretetüket az iránt s buzdíthatjuk az anya-
giakban is. nem kényszerített és átkos, hanem szívből 
jövő és önkéntes támogatásra is. Egy új. s egyedül jogos 

kapcsot kell teremtenünk, mely egyházunkat a bomlástól 
megóvja, s ez nem lehet más, mint az evangeliumi hitnek 
és szeretetnek ereje. Administráció, fokozatos adó-rendszer, 
kényszerítve összerakott közalap vajmi keveset segíthet, 
ha nincs meg a lélek, mely mindeneket áthat s keresztyéni 
nemes cselekedetekre ösztönöz. 

S mivel a Bibliaterjesztő Társaság épen azt adja 
népünk kezébe, a mi megtarthat bennünket a legzivataro-
sabb körülmények között is, azért esik jól lelkemnek évről-
évre végig lapozni jelentését,; de épen azért száll meg 
egyszersmind valami borongó fájdalom is. Hát mi mindig 
csak rajtunk kívül állóktól várjuk megsegíttetésünket ? 
Hát mi magunk nem tehetnénk semmit saját jobbvoltunk-
é r t ? ! Vájjon meghaltunk-e vagy aluszunk? Nem, nem! 
nem haltunk meg. csak aluszunk, de az az álom, mely 
lelkűnkön erőt vett. igen nehezen oszladozik. Már hangzik 
a harci riadó s mi mégsem ébredtünk fel, már közelget 
az ellen s mi mégsem vettük fel fegyvereinket. Oh ! serkenj 
fel te, a ki aluszol! vedd fel az evangelium törhetetlen 
fegyvereit s add azoknak is. a kik a nélkül szűkölködnek! 
Bibliát híveinknek, evangéliumot a lelkeknek, mert a vesze-
delem közel vagyon! 

Hamar István. 

I S K O L A Ü G Y . 

Debreczeni főiskolánk fejlesztése érdekében. 
Debreczeni ős kollégiumunk fejlesztése érdekében 

akciót indított a zsinat, a tiszántúli egyházkerület s leg-
újabban Debreczen társadalma. 

A zsinat határozatát és felhívó szózatát annak idején 
egész kiterjedésében közölte Lapunk is. A zsinati határozat 
es felhívás arra irányult, hogy Kolozsvárit az egyetem-
mel kapcsolatban theológiai fakultás állíttassék. a debre-
czeni főiskola pedig tanárképzővel ellátóit filozoüai fakul-
tással látassék el. Ilyen értelemben hangzott a tiszántúli 
egyházkerület elnökségének mult évi junius 1-ről keltezett, 
s az összes egyházmegyék és gyülekezetek elöljáróságai-
hoz a gyűjtés megkezdése érdekében intézett felhivasa is. 
Az első adakozások tényleg ebben az értelemben indul-
tak meg. 

Időközben azonban a sajtó és egyes vezetők buzgói -
kodása ujabb jelszót, nagyobb célt tűzött a mozgalom 
elé. Mult évi október 27-én Debreczen város tanácstermé-
ben tartatott meg az az értekezlet, mely a debreceeni 
főiskola egyetemmé fejlesztését tűzte zászlajára. Ennek a 
fontos értekezletnek lefolyását, az ott tartott beszédekel 
az értekezleti bizottság a zsinati és kerületi felhívások-
kal egyetemben most kinyomatta s egy ujabb felhívásban 
az egész magyar társadalmat adakozásra hívja fel. 

A nekünk is megküldött iratok tartalmát következők-
ben ismertetjük. 

A mult évi október 27-én Kiss Áron püspök az 
értekezletet megnyitó beszédében többek között ezeket 
mondá: 

»Mig más városai az országnak törvényhozást, kor-
mányt, trón zsámolyát keresve zörgetnek a harmadik 
egyetemért: itt a kálvinista Rómában a pelikán módjára 
fiaikat önvérökből tápláló reformátusok önerejükből, saját 



köblökből hoznak áldozatot a közművelődés oltárán. Nem 
is nagy hanggal kezdik gyűjtésüket. Egyszerűen csak filo-
zófiai tanszakát főiskolájoknak akarják egyetemi rangra 
emelni s tanárképzővel ellátni. Ha szabad a szerencsés 
kezdeményezésből következtetni: ma már e cél el van 
érve, mert túlszárnyalta a buzgalom a kezdeményezést: 
»Egyetemet« hangoztat; »Egyetemre* adakozik a felhívott 
ref. nép. .lói van tehát mélyen tisztelt értekezlet! im itt 
emelkedik a nagy templom mellett ref. hívek buzgalmá-
ból rakott oltára a tudományoknak, körötte mintegy negy-
ven áldozó pappal és bizodalommal int felétek: adjatok 
csak annyit erőtökhöz mérten, mint a mennyit az ősök 
adtak s megsokasodunk mi és fel fog lobogni iskolánk 
jótékony fénye egyetemi lánggal fiaitok s e haza összes 
fiainak holdogítására! Mélyen tisztelt értekezlet! Én a leg-
gazdagabb város, a leggazdagabb megye s e művelt kö-
zönség kezébe teszem le itten ünnepélyesen a »Debreczeni 
Egyetem jövő sorsát*. 

Ezután gróf Dégenfeld József főispán ajánlotta né-
hány meleg szóval a főiskola kiegészítésének ügyét a népes 
értekezlet áldozatkészségébe. 

Lelkes és tartalmas beszédet mondott B-i'oyh Ferencz 
tanár, kinek felszólalásából kiemeljük a következőket: 

»A nagy kérdés, mely előttünk áll az: ne hagyjuk 
csonkán, ne hagyjuk kiegészítés nélkül azon főiskolát, 
melyet ide ültettek őseink, fentarfott e város bölcsesége, 
felkaroltak Erdély fejedelmei, ápoltak megszámlálhatatlan 
egyes jóltevők, hölgyek, férfiak szép sorozata, felkarolt a 
tiszántúli egyházkerület, most pedig az országos zsinat 
országos főiskolává óhajt fejleszteni s melyért buzogni 
kezd a haza minden pontján a Debreczen félé vonzódó 
magyar nép.* 

»Nagy erkölcsi előny, sőt fölény, mely ösztönöz a 
továbbmenésre és kötelez, e kollégium régisége, háta 
mögött több, mint 800 éves tisztes mult áll, mely hagyo-
mányos varázst kölcsönöz, kivált azon nagy és szeren-
csés ténvnyel kapcsolatban, hogy folyvást, emelkedő nagy 
városban, a magyarság középpontján foglalt helyet; ha 
kört vonunk körülte, mindenfelől a nemzeti ős elem 
középpontja ma is, legnagyobb tömegben oly ifjak növe-
kednek itt, kiknek bölcsőjüknél már magyar dal hangozott, 
vihar és szerencse közt egyaránt holtig hívek a nemzet-
hez, hazához, mert annak vér szerint tagjai. Mindig kétes 
az idegen elemek végleges meghódítása, ha az fenn és 
nem lenn kezdődik. J.)e központja a majdnem 900.000 
lelket számláló tiszántúli református egyházkerületnek, a 
legnagyobbnak a hazai kerületben, kilenc gimnázium szol-
gáltatja ide fiait. Évtizedek óta tegtömegesebb a vidék 
nyolc vármegyéje (Hajdú. Szatmár. Bihar. Szolnok, Sza-
bolcs, Békés, Szilágy, Jász-Kun-Szolnok), a Dunántúlról 
is három megye szolgáltatják ide a tanulók zömét * 

»Ha soká késünk a bölcsészeti fakultás és tanár-
képző felállításával, sem magunknak, sem a körülöttünk 
lévő s ránk tekintő gimnáziumoknak tanárokat nem adha-
tunk. — igv hátrább esünk, mint voltunk a mult száza-
dokban — elveszti e kollégium eddigi és egykori vonzó 
erejét, központi helyzetét, önállását, hagyományos egyedi-
segét, vele sulvát, értékét; alá lesz rendelve más vidék-
nek, más szellemű, még ezután, ki tudja, hol emelkedhető 
magasabb tanintézeteknek .. . saját szülöttjei és neveltjei 
s velük a közép magyarországi nemzeti ős elem fiai 
nem nyomulhatnak, őket megillető számarányban, a tanári 
fontos pályára, pedig a jövő a tanító személyzet szivétől, 
eszétől és a mi döntő : jellemétől függ.« 

Az egyetemmé fejlesztés eszméjét szintén erősen dom-
borította ki ér. Bticzoni Lajos jogtanár, ki ekként végezte 
beszédét: 

»A debreczeni egyetem nemcsak a magvai- tudo-
mányosságnak, hanem a magyar nemzeti államnak is 
egyik erős védbástyája lenne, itt az alföld közepén, azok 
ellen az állam- és nemzetellenes mozgalmak ellen, a me-
lyeknek szennyes hullámai, mondhatni, már e magyarsága 
és hazafisága által megszentelt föld határait is érinteni 
kezdik. 

Németországot kiválólag az egyetemek tették nagygyá 
és hatalmassá. Magyarországot, a magyar nemzeti államot 
jórészben az egyetemek fogják fentartani. mert a magyar-
ság politikai szuppremációja e hazában a kultura és tudo-
mány terén való fölényétől függ. 

Áldozni e célra tehát hazafiúi kötelesség. Szeged 
városa, nehéz viszonyai dacára is. körülbelöl egy millióra 
menő áldozatra kész az egyetemért; Kecskemét városa, 
a melynek lakossága 3/4 ed részben róm. katholikus. az 
ott. lévő református jogakadémia fentartása érdekében 
évenként mintegy 8000 Irt terhet vállalt ujabban magára, 
félannyi összegre menő budget mellett, mint a mennyire 
Debreczen városáé megy. és 15%-nyi pótadó mellett. 
Hisszük, reméljük, hogy a nagy nemzeti emlékünnep alkal-
mából Debreczen városa sem mondotta még ki a debre-
czeni egyetemre nézve az utolsó szót. 

Ajánlom is az ügyet, különösen a jogi fakultás 
ügyét az igen 1. értekezlet s általa e város lelkes közön-
ségének hazafias indulatába és bőkezűségébe!* 

Végül még Márk Endre ügyvéd fejtegette a debre-
czeni főiskola egyetemmé fejlesztésének szükséges voltát. 

Az értekezlet naplójához csatolt értekezlet] bizottság 
felhívásából ide iktatjuk a következő részletet: 

»Az ev. ref egyház törvényhozó képviselete, a mél-
tóságos zsinat, debreczeni ev. ref. főiskolánknak tilozo-
fiai fakultással és tanárképzővel fejlesztését határozta el 
és e czélra az adományok és alapítványok gyűjtését elren-
delte. Debreczen és nagy vidékének közönsége még többet 
óhajt : legyen itt, édes hazánk északkeleti nagy vidékének 
egyeteme, hol az ifjúság a tisztes multu ős kollégiumban 
hagyományos és nemzeti szellemben, hazafias környezet-
ben és érzelemben nyerhesse meg tudományos kiképez-
tetését. 

A magyar nemzeti művelődés, hazafias szellemben 
való neveltetése a haza reményeinek, fejlődő oszlopainak 
mindenkor azok közé tartozott, a miket a nemzeti kegyelet 
és öntudat melegen karolt föl: azok közé kell tartoznia 
ma, midőn egy ezredév határvonalán állunk, hol a mult 
dicső eseményei mellett a megpróbáltatások nehéz küzdel-
mei annyiszor viharzottak el felettünk; hol az ujabb 
ezredéves fennállásra gondolva hazafias kötelességünk fel-
karolni és megerősíteni mindent, mi a létért bekövetkez-
hető nagy harcokból való dicsőséges kibontakozásra bizto-
sítékot szolgáltat. A nemzeti kultura fejlődésében, a nemzeti 
szellemű nevelésben áll a biztosíték leginkább ugv bent 
ilt e hazában idegen, romboló törekvésekkel szemben, 
mint kívülről jövő támadások esetén. 

Méltán tűzte ki tehát a közóhajtás debreczeni 
főiskolánk egyetemmé fejlesztésének nagy célját; méltán 
hozta meg már eddig is a nemzeti öntudat tiszta lorrásá-
ból fakadt lelkesedés jelentékeny áldozatait; méltán nyilat-
kozik e lelkesedés nap-nap után ujabb áldozatokban. 

Azt hisszük azonban, hogy a midőn nemzeti szellem-
től indíttatva hazafias cél valósításában fáradozunk: biza-
lommal és e gvámolítás reménységével fordulhatunk távo-
labbi vidéken lakó honfitársainkhoz is. hogy részvételökkel 
erősítsenek és áldozatkészségükkel segítsenek nagy törekvé-
sünkben Egy város magában nem elég erős ily nagy 
alkotásra; a vidék szeretete és buzgósága sem nyújthat 
annyit, mennyi a nagy cél teljes valósítására elegendő 



Főiskolánk homlokán lévő feliratból olvasható ma is. hogy 
ez ősi intézet kolosszális épülete magyarországi egyes jól -
tevők adakozásából épült. E forráshoz fordulunk bizalom-
mal. hogy e főiskola fejlődését és megújulását a nemzettől 
nyervén, legyen szelleme, mint volt mindig, valóban 
nemzeti és szabad, jótékony hatása, mint a forrás, mely-
ből. megujul, édes hazánkra egészen kiterjedő. A nemzeti 
Géniusz ihletésére buzdultunk fel lelkesedésre'a nagy cél 
iránt, e Géniusz szelleme hassa át honfitársainkat, hogy 
támogatásunkra siessenek! A hazafiság szent, érzelme 
tegye lehetővé, hogy főiskolánkra, a nemzeti szellem és 
közművelődés teljesen kifejlesztett és megerősített ezen 
ős várára vethesse fényét nemzetünk ujabb ezeréves életé-
nek hajnala!« Krónikás. 

T Á R C Z A. 

Vigasztalódás. 
Keresztekkel láttál én Teremtőm engem : 
Gyászba öltözteted szegény szívem, lelkem. 
Hogy ne dicsérhessen s éneket ne zengjen, 
Klnémítád ajkam, elnémítád nyelvem. 
Karom', hogy ég felé esdőn ki ne tárjam, 
Ágyamhoz szegezted nehéz nyavalyámban. 
Szívem lángolását — Mózes csipkebokrát — 
Hogy ne melengessen. — elfojtád, kioltád, 
Földre vontad lelkem, ha már szárnyat bontott, 
Hogy megostromolja a magas égboltot . . . 
Vezettél járatlan, kietlen világba 
S nem mutattál forrást, mely vízzel kínálna: 
S mikor lelkem alélt éhségnek miatta, 
Igéddel senki sem könyörült meg rajta. 
Kik nekem örültek, kik forrón szerettek, 
Áldott barátaim' mellőlem elvetted. 
Lgvmagamra hagytál, ültettél a porba. 
Sáppadó arcomat., hogy könyüm locsolja. 
S mikor elborított szenvedések árja, 
Elvittél, — vezettél Bethesda partjára 
S nem küldél angyalt, hogy vizét fölzavarja 
S én árván vergődtem ezer búba', bajba'. 
Kngedtéi sülvednetn mélységes fertőbe 
S nem volt lélek, a ki kihozzon belőle! . . . 

Áldalak jó Atyám, hogy égi orcádat. 
Keám fordítottad, hitem' megpróbáltad! 

\ 

Ha ostromlá szívem' egykor bánat árja, 
Verőlényt is hintesz tudom Te reája. 
Ha feledtetéd is velem dicséreted', 
Adsz nyelvemre majdan istenes éneket. 
Ki ágyhoz szegezted karom' nyavalyámban. 
Megengeded még hogy ég felé kitárjam. 
Ha kialudt szódra szívemnek parázsa. 
Felszítod, éleszted Te még lángolásra. 
Ha gondot fűztél is vergődő lelkemre, 
Adsz neki majd szárnyat, mely hozzád emelje 
Ha elvezettél is kietlen világba, 

Ont szavadra vizet nekem — kősziklája. 
Ha tetted is lelkem' éhséggel próbára, 
Lesz még, ki szegénynek igéd prédikálja. 
Ki elvetted tőlem a kiket szerettem. 
Szeretve Te magad őrködöl felettem. 
Ha le is ültettél nyomorba, szemétre, 
Szívemnek örökké nem tart szenvedése. 
Bethesda partjára kinek elvitt karja, 
Küldesz angyalt, a ki vizét fölzavarja. 
Ki sülyedni hagytál mélységes fertőbe. 
Nagy a te hatalmad, kiemel belőle. 
S ki itt általvittél bűn, bajon, csapáson, 
Eltörölöd ott fenn, tudom, könyhullásom"! 

Pápa. Ardényi Osváld Kát mán. 

Horváth Márk és Szegedi Kis István. 
Egyháztörténelmi tanulmány és korrajz. 

(Vége.) 

Horváth Márk mihelyt a töröktől lehelé, katonás 
pontossággal és szigorral iparkodott az utasításoknak meg-
felelni. Rendre fogdostatá a környéken kegyetlenkedő sza-
bad hajdúkat, de nem kímélte a várak és kastélyok élős-
ködő és kalandozó haramiáit sem, s mint Budai Ferencz 
mondja, azokat puskaporral tépette szélivel, és más 
egyéb kinos halálnak nemével ölette, melyeket azok érdem-
lettek. 

A mai kor felfogása szerint kegyetlen és emberietlen, 
de az akkori viszonyoknak és erkölcsöknek megfelelő, 
mindenesetre pedig a közjó előmozdítására célzó eljárása 
azonban nem találkozott mindenfelé osztatlan tetszéssel, 
s különösen nem tetszett az a várak urainak, minélfogva 
őt nemcsak akadálvozák működésében, hanem egyenesen 
megbuktatni iparkodtak. E törekvés — a jelzett szomorú 
viszonyok dacára — érthetetlen volna előttünk, ha nem 
tudnánk, hogy a Horváth Márk ellen felzúdult urak az 
élfogdosott. és kivégzett rablókban nem csupán várőrségeik 
fogyását sajnálták, hanem ama hasznot és nyereséget is, 
melytől a rabló kalandozások beszüntetésével elestek.1 S 
nevelte az ellene való ingerültséget ama körülmény, hogy 
»az udvarnál sok szó lőn erről is. hogy ez időben az 
minémü nyereség eselt. ezelőtt való kapitáno'k idejében, 
hogy hova lett az ő felsége része, kit minden nyereségből 
ő felségének ki kellett volna adni«, s Horváth Márknak 
— a mint a parancsnokságot átvette — kötelességévé 
tétetett, hogy erre gondot viseljen, liog-y az ő felsége 
része megadassék.2 Az udvarnál pengetett eme kérdés 
kényes dolgot érintett s midőn Horváth Márk bolygatni 
kezdő azt, mérges darázsfészekbe nyúlt. Ismeretes, hogy 

» 

1 Még a nádor Nádasdi Tamás kanizsai tiszttartója is igy 
ir 1077-ben Csányi Ákosnak: »Efféle dologban legfellebben az 
haszonért járnak az darabantok és egyéb szegény legényei1'; mit 
kellessék nekik adnom efféléből, tanítson meg kegyelmed, mert ők 
a régi szokás szerint való hasznot kívánják, kinn csudálok hogy 
ugy volt a mint ők beszélik és bizonyítják, hogy uramnak csak 
harmadát adták volna, és efféle prédával mind drabant, porkoláb 
és tiszttartók osztoztanak volna, kiknek szolgái az utat lestek*. 
Battyáni Ferencz emberei pedig 1559-ben három lovat ejtettek ; a 
legjobbik az uré lett, de a melyet jártatás közben csakhamar el-
kaptak a türjei apát emberei. 

2 Schravber Wolfgang császári commissaviusn&k 1556;. Szent-
György előtt két nappal Bécsből Horváth Márkhoz küldött levele. 



azok a kirohanások, melyeket a nagyobb várak kapitányai 
most a rabló kalandjaihói zsákmánynyal rakodtan haza-
térő török csapatok, majd a soka-dalinak gazdag török 
kereskedői, vagy a dunai hadi szállítmányok ellen intéztek, 
nem egy ízben tetemes nyereséggel jártak. Igv beszéli 
)). o. Pethő Gergely krónikájában: »Midőn 1587-ben Zrínyi 
György és Nádasdi Ferencz a Kálmánesekben tartott 
sokadalomra ütve ezt kirablák, sok gazdag arás törököket, 
számtalan sok szép marhával — azaz áruval — hozának 
el. Ez lőn nagy Csütörtökön®. Majd ugyanazok a szigeti 
Sasvár pasát a kanizsai mocsároknál megverik. Ez lőn 
Szent-Lőrincz napján. A török seregben, mely épen vissza-
térőben volt Regedéig (Stiriában) terjedt rablásaiból, 
tömérdek volt a zsákmány. *Sok főemberek gazdagodlak 
meg ebből a nyereségből. Csak ő magának is Zrinvi 
Györgynek kétszer százezer írtra való haszna lőn rab-
váltságul belőle. A rab törökökön kívül annyi sok fő 
lovakat nyertek ott. hogy annak számát nem is tudhatni.« 

Az ily kirohanásoknak nagy hasznát vették a szigeti 
volt kapitányok, Dersífy Farkas (1553) és Kerecsény László 
is. Az elsőnek teméntelen panaszt okozott ragadozásairól 
bőven beszél Veratícsics püspök, konstantinápolyi utja 
közben a királyhoz intézett leveleiben, s utóbbiról tudjuk, 
hogy 1558 táján 60,000 forinton vette meg a Morvaország 
szélén eső Niklasburg városát. Nemcsak maguk fordították 
pedig hasznukra a várkapitányságot, hanem mellettük 
másoknak is jutott elég bő rész a koronkint nyers zsák-
mányból, s mert a koncon osztozók sokan voltak, sok-
ellenségei is támadlak Horváth Márknak, midőn a királyi 
illető részről gondot akart viselni Legjobb barátai, s azok 
közt Zrínyi Miklós is ellene fordultak s igyekeztek őt 
megbuktatni. Egymás után küldött ék ellene az udvarhoz 
a különféle vádakat, bőven találva azokhoz anyagot a 
zavaros viszonyokban, s olykor magának Horváth Márknak 
egyéni és hivatalos eljárásaiban is, ki — ugv látszik — 
maga sem volt egészen mentes kora embereinek hibáitól. 
Igv panaszolják p. o. róla. hogy bajnai Both Erzsébetteli 
menyegzője 1 alkalmára Aranyoson és Pázdányon Bika 
András jobbágyaitól 35 frt értékű három hordó bort, 
.Josvánf'fy Miklóséitól 6 frt áru jóféle bort zsarolt, s ugyan-
akkor Kisasszonyfa, Viszló és még más három helység 
16 irtot és két ökröt — melyet 12 frton vettek— voltak 
kénytelenek neki adni. Majd Josvánffv Jánosnak a szigeti 
ostrom alatt török foglyul esésében akarták bűnössé tenni, 
a minek némi látszatot adott az. hogy annak birtokait 
a lefizetett váltságdíj fejében zálogjogon magáévá telte; s 
aztán pedig Kerecsény László indított ellene keresetet 
Szederkény. Gyula. Kémes, Berkesd, Szilágy, Szent-Erzsébet. 
Szellő, Monostor. Kaáchfalva és Laskafalván lakó jobbágyai 
megsarcolása miatt. De a kapzsiság e tanú jeleinél sokkal 
élesebb fegyvert adott ellenei kezébe ama zavar, mely 
1558 ban magában a szigeti várban a katonaság körében 
támadt. A török támadását megelőzőleg ugyanis ő felsége 
jó választ tett az uraim mind lovag mind gyalog fizetése 
megjobbításáról; az ígéret teljesítése azonban csak az 
ostrom idejére terjesztetett ki: s miután Horváth Márk 
nem csupán a mások, hanem a saját hadainak rabló 
kalandozásait is akadályozta és keményen büntette, ezek 
miatt a gyalogok fellázadtak, mely körülményt ellenei 
siettek saját céljuk szerint fölhasználni, s a lázadást 

1 Mikor halt me? Horváth Márk első felesége ?• nem tudom. 
1556 jut. 21-én még életben volt, mert midőn napával, generose 
at: egregie Dne Brigidé de Hahas. condam relicte Martini Porkoláb 
Dne et matri charissime — ludatja az ostrom alatti viszontagságo-
kat és a török tovább vonulását: levele végén még köszönti Krisztinát 
és sógorát Magócsi András úrámat. s biztatja bogy »semmit ne 
búiikogyatol*. 

Horváth Márk kegyetlenkedései és önzésével hozva kapcso-
latba a királyt reá haragítni. »Csodát beszélnek hozzá, 
ki fesvénységei, ki gondviseletlenséget, ki egyebet mond 
hogy az oka.« 

A zavarok lecsendesítése s az ellentétek kiegyenlí-
tése végett Ferdinánd király biztosokat küldött Sziget-
várba. de a minek nem lett kívánt eredménye, s nem is 
lehetett, inert — mint Horváth Márk maga panaszolja — 
»még ez commisszárius urak kezett is voltak olyak néme-
lyek közülök, kik Zrínyi Miklós lelkével jöttenek ide be 
az gyalogok felzendülésének okának megértésére, és azon 
volnának némelyek közülök, hogy minden ddlgot én reám 
akarnának hándorélani, és mindenben engemet akarnak 
bínessé ejteni«. Hasztalan ment 1559 april elején a nádor 
Nádasdi Tamás maga is személyesen a viszálykodók közé. 
meri habár e hó 12-ről féleségének azt írja is: »Tegnap 
Csorgón Zrínyi uramnál ettem ebédet és hiszem hogy 
immár ma elvált dolguk, de hisszük hogy jól jártak«: 
mindazáltal a viszály nem szűnt meg. s hogy a fő ok 
erre még mindég a haramiák rabló kalandozásainak eré-
lyes gátlása volt. kitetszik Horváth Márknak ugyanezen 
év december 6-án kelt, s Csánvi Ákoshoz intézett levele 
eme soraiból: »Emlékezhetik te kegyelmed, hogy midőn 
Urunk ő fölsége engemet ide Zigetbe bebocsáta, énnekem 
akkoron megparancsold azt, hogy ez ő felsége házához 
való hódolt népeket és egyebeket mindeneket is gonosz 
cselekedetű emberektől, kóborlóidul megoltalmazni, és mind 
Isten szerint, mind az ő felsége parancsolatja szerint, 
mind pedig az én lisztem szerint, ez vármegye ispánsága 
neve szerint, és itt való kapitányságom szerint tartoztam 
azzal, hogy az szegénységet oltalmazzam, kiért az nagy-
ságos Zrinvi Miklós és egyebek is azon volnának a mint 
értem és megismertem, hogy urunkat ő felségét reám 
akarnák haragítani*. Ez itt idézett sorokban egyenesen 
rámutat a viszálykodásnak fő okára s egyszersmind ellen-
ségeinek célzatára. Az alaptalan vádaskodásokkal szemben 
a kötelességét teljesítő férfi nyugodtságával állott meg, s 
önérzettel hívta föl a királyt, hogy »Ö felsége míg minden 
dolognak teljességgel való mivoltát, állapotját meg nem 
érzi, addiglán ő felsége haragját reám ne vesse. Ha az 
ő felsége házának, avagy az uraknak, avagy az szegény-
ségnek kárt tettem, ő felsége előtt én ha akarnám is el 
nem rejtőzhetem, ö felsége büntessen meg engemet érde-
mem szerint, én ugy szolgáltam mind ő felségének, mind 
az országnak, hogy én azt hittem, reménylettem, hogy 
mind ő felségének, mind ez országnak kedves szolgálatot 
t e t t e m T e k i n t é l y e s ellenségeinek célzata azonban ugy 
látszik hogy még is nyugtalanította és ellenükben szükségét 
érezte a pártfogásnak, mert kéréssel fordul Nádasdi Tamás 
nádorhoz, ki őt nevelte és öregbítette s minden időkben 
jó gyámolója, táplálója és igazgatója volt, hogy ő Nagy-
sága most is igazságában legyen jó oltalma, gyámola ő 
felségénél. 

Ellenségei nem érték el céljukat, mert bár Ferdinánd 
1558. nov. 24-én meghagyta is Horváth Márknak, hogy 
gróf Zrinvi Miklós és szolgái háborgatásával hagyjon föl; 
Miksa főherceg és cseh király pedig 1559. april. 22. uta-
sítá, hegy a Kerecsény László jobbágyaitól fölszedett pénze-
ket szolgáltassa vissza: 1 mindazáltal a király nem engedte 
hű szolgáját elejteni, sőt az 1559 január 24-én Miksa 
főherceg által megparancsolá Thököli Imrének, hogy Perénví 
Gábor és pelsőczi Bebek György ellen védelmezze Horváth 
Márkot.2 Midőn pedig ez a torzsalkodást és háborgatást 
megunva maga kérte a szigeti várkapitányságtól föl mente-

1 Okmányok a nagy-őri levéltárban. 
2 Miksa fhg. levele u. ott. 



tését: 1 kérésének teljesítése helyett ujabb kitüntetésben 
részesíté, a mennyiben még az 1559-ik évben bárói 
rangra emelte, mely kitüntetésnek azonban már másfél 
év múlva bekövetkezett halála folytán csak rövid ideig 
örvendhetett. 

Íme ily zavargósok voltak a viszonyok, 'melyek közé 
állíttatott, ily sokszorosak a nehézségek, melyekkel megküz-
denie kellett, s ő azok közt megállva meg is küzdött 
ezekkel. Egy maga állt ellenébe a gyakran könvnyel-vérrel 
patakzó rendetlenségek özönének, melynek medrét nem-
zeti szerencsétlenségek ezernyi keze vájta, s folyását szeny-
nyes érdek irányozta. Magasra törő hullámai többször 
erősen verdesék. de elsodorni nem birták. A durva táma-
dások ellenében erőssége volt a kötelessség-hűség, a 
méltatlan bántalmak keserítései közt vigasztalója az igaz-
nak megismert vallás, s magas állása sikamlós lejtőin 
támasza annak a vallásnak egyszerű szolgája, ki saját 
helyzetének kimondhatatlan nehézségei dacára s a nyo-
mában járó veszélyekkel nem gondolva sietett, hozzá 
mindannyiszor, midőn őt magához hivatá most az isteni 
igének hirdetése, majd fontosabb s gyakran a legtitkosabb 
ügyekben való értekezés végett, és e közben nem egyszer 
fogá meg kezében a törvénynek magasra emelt sújtó 
fegyverét, hogy nagy ok nélkül s annyival inkább ártatlan 
vért ne ontson. A bizalom, melylyel korának ama kétség-
telenül nagy embere az egyszerű prédikátort megtisztelte, 
s a hatás, melyet ez amarra gyakorolni képes volt, dicső-
ség mindegyikre nézve, s mutatja amannak emelkedett 
gondolkozású voltát s emennek kiváló egyéniségét ' 

Horváth Márk csaták zajában nevekedett s mint 
Skarica mondja: talpig katona volt. Bátor, ki a kötelesség 
teljesítése közben nem'félt magának ellenséget szerezni, 
s makacs és nyers-nyakas, ki nem tudott ellenségével 
békülni, ellenséget békíteni. Nem egyszer maga kérkedett 
Szegedi Kis István előtt azzal, miszerint ő képes meg-
állani. hogy a vele egy házban lakóhoz is, kivel össze-
haragudott és békétlenségbe jutott, egy álló esztendeig is 
ne szóljon. S e hajlani nem tudó lélek még nagy és fontos 
dolgokban is meghajolt nagy és bölcs lelke előtt a kitűnő 
Szegedinek, |kit főpapjának nevezett és a halandók közt 
a legnagyobbnak tartott, s ugyanazért meg is tiltotta 
neki, hogy előtte födetlen fővel valaha legyen.' " 

A befolyásnak, melyet Szegedi Horváth Márkra gya-
korolt, sok szerencsétlen köszönheté a kinos haláltól meg-
menekülését. Igy történt p. o. egyszer, hogy egy Kálmán-
csára való s Ferencz nevű olaszt, kiről az volt a hír, 
hogy aranyos sisakokat és páncélokat adogat el onnét 
felyülről a töröknek Pécsett, s ezért már közel volt a 
felakasztatáshoz: maga Szegedi mentettejmeg a haláltól, 
főként árvaságra maradandó gyermekeit hozván föl meg-
mentésére. S több más igaz ügyekben is ekként vetette 
magát közbe és szerzett sokaknak szabadulást ugy, hogy 
ezért közönségesen angyali pártfogónak, lélek és test igaz 
orvosának nevezék mindenek. De maga Horváth Márk is 
érezte s nagyon becsülte a jeles Szegediveli összeköttetés-
nek becses voltát, s ugyanazért mig egyfelől ajándékaival 
tisztelte és segítette, másfelől magához közelebb venni 
kívánta és iparkodott, a mi meg is történt, a midőn 
aztán — mint látni fogjuk — a távolból kötött ismeretség 
a legbensőbb barátsággá fejlődött, melyet csak a halál 
szakíthatott meg. 

Földváry László. 

1 Lemondási okmány u. olt. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok. Készítette Hetesi 
yi&íor^moraviczai ref. lelkész, az alsó-baranyai ref. egyházmegye 
főjegyzője. Megrendelhető a szerzőnél. Ára fűzve 1 frt fiO krajcár. 

Díszes bőrkötésben 2 frt. * 

A közelebbi két évtizedben elég szép lendületet veti 
a prédikáció irás. Alig is van a lelkésznek bibliáján kívül 
valamire nagyobb szüksége, mint jó prédikációkra, s habár 
a két évtized termelése nem is szép szemű gabona volt 
mind, de volt annak kétféle haszna; egyik az, hogy 
bizonyságát adta a munkakedvnek, a másik az, hogy pro-
dukált elég sok használhatót is. Ugy van az különben 
mindenben, hogy a tiszta szemet sok szemét veszi körül, 
s épen azért azt is tartja" minden lelkész, hogy' ha egy 
kötetben csak egy prédikáció van is használható, már 
akkor kifizette magát. 

Csak dolgozzanak, kik hivatást éreznek. Ne csüg-
gedjenek. Különben is, alig volt valaha nagyobb szükség 
munkás lelkészekre, mint manapság. Becsüljük meg a mi 
munkásainkat. 

Azt se mondja senki, hogy a lelkész nem győzi 
venni a sok prédikációt. Már minő felületes beszéd ez! 
Tegyük fel ugyanis, hogy a közelebbi 20 év alatt 20 kötet 
prédikáció jelent meg, átlag t frt 20 krjával. Igy egy évre 
esik 1 frt 20 kr. Bizony szégyen volna egy lelkész szájá-
ban az a beszéd, hogy ő, az ő kenyérkereső eszközeire 
nem fordít évente 1 frt 20 krt sem! Mert ezzel arról 
tenne bizonyságot, hogy nincs érzéke, sem katedrája, 
méltósága, sem hivatása, sem egyházi irodalma pártolása 
iránt; s ha a 2000 ref. lelkészből ezer volna is olyan 
sovány helyzetben, hogy 1 frt 20 krt sem fordíthat erre 
a célra, a mennyit pedig az utolsó napszámos is fordít 
munkás eszközeire, még is marad ezer. ki semmiféle 
mellékajtón ki nem búvhat e kötelesség és felelősség alól. 
Mert minden lelkész felelős állása méltóságának, saját 
egyházának s az egyetemes protestáns egyháznak abban, 
hogy segíti-e tőle telhetőleg az irodalom munkásait. Mert 
ezzel adja a buzdítást és nem engedi kialudni a meg-
gyuladt és világításra rendelt, szövétnekeket. 

Nem szabad a lelkésznek feledni, hogy ő nem csupán 
családapa, hanem egy egyház vezetője; s minden prot. 
lelkész mintegy a protestantismusnak representálója. Ilyen-
nek kell magát tekintenie hivatalában és hivatalán kívül. 
Első sorban lelkész . . . s csak másod sorban apa és gazda. 
Fájdalom, hogy sokan megfordítják. Ezek aztán nem is 
igen áldoznak egyházuk irodalmára . .. s bizonyos hogy a 
kiadók elárusított kevés példányaival nagy/>sszefüggésben 
vannak az üres templomok . . . 

Az ima-irodalom azonban az utolsó három évtized-
ben elég meddő volt. Kivált a vasárnapi és ünnepi. 30 
év alatt alig két-három kötet jelent meg. A melyik kiemel-

* Ezt a kis könyvismertetést Lapunk egyik barátjától kap-
tam s egész teljességében változtatás'nélkül közlöm. Szeri'. 
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kedett a többi közül, annyira elhasználtatott, hogy szinte 
feszélyezve ismétli azokat a lelkész. 

Örömmel jelentem tehát lelkésztársaimnak, hogy a 
kezünk alatt levő imakönyv olyan, mely méltó arra. hogy 
minden kathedrában megzendüljön. 

Részletesen nem bírálom: olvasni és érezni kell 
annak ihletett sorait, melyeket hála, hit, bizodalom leng 
át. Buzdít, vigasztal, felemel, s minden egyes ima ama 
szent város küszöbéhez vezet, melyben a könvek eltöröl-
tetnek s a jajok megszűnnek. 

Irálya tiszta, egyszerű, de emelkedett; nincs benne 
dagály, ez a bő virágzásu, de keveset gyümölcsöző cserje: 
hanem áhítatot, kegyességet ébreszt, csergedez mint a 
zavartalan hegyi patak. 

De ha szépek a vasárnapiak, még szebbnek mond-
hatók az ünnepiek és alkalmiak. Ezekben mutatta be az 
író lelkének fenszárnvalását, ihletségét. költői képességét. 

Az az elme és szív. mely ezeket irta, valódi hiva-
tással bír az ima-írásra. 

A kötet 240 lap, 52 vasárnapi imával, a többi 
ünnepi és alkalmi. 

Velem együtt sok lelkész évek óta várta, hogy új 
és alkalmas imádságos könyvvel léphessen hallgatói elé . . . 
Íme a várakozás betelt . . . nagy örömmel hirdetem : ennél 
a könyvnél, nekünk, lelkészeknek nem hozhatott volna 
kedvesebb ajándékot a Karácsony. 

Üdvözöljük e téren Hetesi Viktor lelkésztársunkat s 
óhajtjuk, hogy minél elébb megörvendeztessen bennünket 
egy kötet szintén felette szükséges hétköznapi imádság-
gal is. Harsány i. 

B E L F Ö L D . 

Kárpótlást a papoknak. 
Mindenki tudja, hogy az egyházpolitikai reformok 

által érzékeny veszteség éri az eklézsiás lelkészeket — 
felekezeti különbség nélkül Ennek érzete prot. körökben 
is általános. Ezért hangoztattuk többször és több helyen, 
hogy az egyházpolitikai reformok az 1848. XX. t. cikk 
intenciójánaK megvalósításával kapcsolatban oldhatók meg 
helyesen és megnyugtatólag. Dicséretére említhetjük föl a 
prot. lelkészi karnak, hogy ezzel az érdeksérelem hangoz-
tatásával nem akarja kockáztatni a nemzeti és hazafias 
szempontból szükségesnek ismert reformok sikerét. Tűr 
és hallgat. Bizik a nemzet méltányossági érzetében, mely 
önkényt rájön arra, hogy a prot. papság nyomorát tétlenül 
továbbnézni a nemzeti érdekek egyenes megsértése nélkül 
nem szabad. Már a közalapoknak 150 ezer frttal való 
segélyezése is ebből az indokból történt s tekintve a 
kiáltó szükséget, jövőre bizonyára még jelentékenyebb 
dotációra számíthatunk. 

Most már szélesebb körökben is hangoztatják a 
papság kárpótlásának szükségét. Tekintélyes hangok emel-
kednek a sajtóban is ebben az érdekben. Legutóbb a 
»Magyarország*, ez az uj politikai napilap Ugrón Gábor 
tollából hozott érdekes cikket. A felszólalásban jelentékeny 
része lehet az ellenzéki politikus párt taktikájának is; de 

maga a felszólalás ténye figyelemre méltó é.s méltány-
landó jelenség. Az érdekes cikket egész terjedelmében ide 
iktatjuk. 

*>Magyarországot első királya szervezte. Az ország 
politikai és egyházi szervezetének egyszerre vetette meg 
alapját. Ma is áll. hogy egy állam politikai szervezetét 
kiegészíti az egyházak szervezete, mert az kiszolgálja az 
érdekeket, ez neveli a hazafiak nemzedékeit, az hatalmi, 
ez erkölcsi szervezet. 

Magyarország politikai szervei nem egyszer felbom-
lottak és az egyházi szervezet segített helyreállítani a 
politikai rendet. Akkor volt nemzetünk legerőtlenebb. 
midőn politikai életét a mohácsi vész három részre szakí-
totta és az egyházi szervezet is felbomlott. 

Ma hazánkban az egyházak annvi és oly fontos 
feladatokat, áliami feladatokat, szolgálnak, hogy az egy-
házak szervezetét gyengíteni bűn volna a nép és nemzet 
ellen. Politikailag erősebbek volnánk, ha egyetlen egyháza 
volna Magyarországnak, de kulturai. bölcsészeti szempont-
ból célszerűbb, ha egy nemzet a különböző vallások 
különböző irányelvei szerint fejlődik és a különböző fel-
fogások szempontjából gondolkodik, mérlegel és ítél. mert. 
türelmesebb, felvilágosodottabb és kevésbbé egyoldalú lesz. 

Az egyházpolitikai reformok n a g y elvi harca köze-
pette nem szabad megfeledkeznünk a kérdés gyakorlati 
oldaláról; nem azon kihatásokról, melyek az egyházak 
életét érintik. Nem szabad a politikusnak csupán saját 
egyházát látnia, hanem megkívánja a figyelmét minden 
felekezet, mint közművelődési és erkölcsi tényező. 

Az állami anyakönyvvezetés és a polgári házasság 
következtében minden egyház papjai jelentékeny jövede-
lemtől fognak elesni. A kis hitközségek papjaira nézve 
életkérdés az eleső jövedelem, mig a gazdag papi java-
dalomból nem a nélkülözhetlen szükséget fedezi a stóla 
e része. 

Sok nyomorba döntött' pap az egyházak kis hit-
községeiben. a szervezet e satnya részeiben : az egyházak 
szervezetének megbontására, vagy a. papi műveltség szín-
vonalának leszállításához vezet. Mikor a jobban dotált 
katholikus papok nagy száma nem hír 600 frt kongruával. 
a mely fizetést Budapesten egy kocsis, vidéken egy ura-
sági kanász könnyen elér. akkor milyen lehet a gör. kath.. 
gör. keleti és protestáns apró eklézsiák papjainak anyagi 
helyzete? Bizonyára még gyászosabb. Ha ebből a cseké-
lyebb jövedelemből is elesik egy rész, akkor vagy elmegy 
a pap más életpályát keresni, hol megtalálja kenyerét, 
vagy a papneveldékben a csekély képességű és ezért 
csekély igényű embereket külön kell a csekélyebb jöve-
delmű hitközségek számára nevelni, csakhogy a községnek 
épen papja lehessen. Nem újság, sem az első eset, midőn 
irnokságban, gazdatiszti állásban, községjegyzői hivatalban 
nem egy papi minősítéssel biró férfiút, találunk: sem a 
második eset, midőn főleg a görög keleti papok között 
még most is van alig Írástudó és van a ki az iráson. 
olvasáson és éneklésen tul nem is jutott. 

Hogy mi lesz ennek az állapotnak következése, 
előre látható. A gazdag róm. kath. püspökök, káptalanok, 
és vallásalap segítenek a róm. kath. papokon. A görög 
kath. é> görög keleti papoknak csekélyebb az igénye, dus 
a püspöke, káptalana, és enyhíthet, ha nem is segíthet, 
papjai nyomorán. De ki fog segíteni a szegény protestáns 
papok szükségén, kiknél a házasság nem szentség, tehát 
az állami megkötés után az egyházi megáldás lassan 
kimegy a szokásból. Kiknek nincs fejedelmi vagyonú püspö-
kük, káptalanuk, hanem hivőik után élnek? Senki. 

Az erdélyi, a felsőmagyarországi részekben, hol a 
magyarság a nemzetiségek közé beszűrődve van. léteznek 



a kis protestáns hitközségek és ezeknek saját megélheté-
sükért és fajunk megtartásaért végső erömegteszítéssel 
küzdő papjai. Ezek ma is alig tudnak élni. gyerekeiket 
neveltetni. Mi lesz velük, ha a stólának elvesztik jelen-
tékeny hányadát? Mi lesz ott a magyarságból, ha ezek 
az igazi apostolok leroskadnak a szegénység alatt ? Buká-
suk magával rántja a magyarság térfoglalását, maga alá 
temeti a magyarság életképességét. Hol terjedjen pedig 
a magyarság, ha nem a vegyes ajkú zónák vonalán ? 

Ha terjedni avagy bár megállani akarunk a nemzeti 
ségekkel szemben, akkor nem szabad a magyar egyházak 
kis hitközségeinek papjait bizonyos balsorsuknak kiszol-
gáltatni. Adni kell kárpótlást az elveszendő jövedelmekért 
E kárpótlást előbb kell megadni, mint a törvényjavaslatok 
megszavaztatnak, mert ha előzőleg nem történik, majd a 
javaslatok törvényerőre jutása után évtizedekig sem jut-
nak a tönkretett papok kárpótláshoz. Már pedig koplalni 
csak rövid időhatárok között lehet. 

Az egyházak szervezetének épségben leendő fen-
tartása. a papi hivatás színvonalának megőrzése, a magyar 
faj védelmének biztosítása: mind megkövetelik, hogy a 
papok kárpótlást nyerjenek elveszendő jövelmeikért.« 

K Ü L F Ö L D . 

A B a m b i n o S a n t o . 

Az olasz és. spanyol pápistaság mindig híres volt 
vak buzgalmáról. Babonássága határtalan. Az olasz pápista-
ságnak egyik modern babonájáról következő tanulságos 
leirás olvasható a »F. L.« egyik utóbbi számában. 

>Néhánv nap előtt még pompás tavaszi verőfény 
vont be mindent ragyogásával — uj év napján a Tra-
montánáról azonban neki indult a vad északi szél s hozott 
havat, fagyot szegény didergő Rómára. 

Ráborult a hópalást az egész városra s a jó öreg 
Tritonok és dévaj Nvmphák fagyoskodva álltak a befa-
gyott vízmedencék fölött — és velők együtt fagyoskodva 
álltak az ilyen időjáráshoz egyáltalán nem szokott rómaiak 
— és az a sók idegen, a ki eljött ide, hogy az ünnepeket 
katonazene mellett a Pincio pálmái alatt töltse el. 

Mára azután megint megváltozott az idő szeszélyes 
arca — tavaszi szél olvasztotta fel a havat, jeget, s 
bokáig sárosan mászkáltunk az örök város pocsétás utcáin. 

Karácsony ünnepén azonban még vidám tavaszi 
nap ragyogott, mikor megmásztuk az öreg Bazilika 124 lép-
csőjét az Ara Coeliről. Itt adott akkor egymásnak talál-
kozót Róma egész népe a »Bambino Santo* körül, a 
híres, csodatevő gyermek Jézus tiszteletére gyűlt oda a 
hatalmas embertömeg, a »Bambino Santo* tiszteletére, 
a ki színpadias, fényes díszben ott feküdt a jászolban, 
körülvéve a Madonna, József s a pásztorok alakjaitól 
— mellettük pedig heverésztek a bárányok, az ökrök, a 
szamarak, művészileg elkészített csoportozatban, ugy mint 
valamikor ama szent betlehemi helyen. A csoportozat 
fölött, felhőket ábrázoló drapériák között, egy emelvényen 
ült az Ur, hullámos nagy szakállával, körülötte pedig az 
angyalok zenélő s éneklő csoportja. 

A pompásan díszített templom hajójában emelvé-
nyeken apró leánykák s fiuk tartának beszédeket az őket 
áhítattal hallgató tömegnek, ama kisdedről, a ki született 
egy istállóban Bethlehemnek városában. A gyermekek 
elfogulatlanul és szabadon, mintha nem is hallgatnák őket 
százan meg százan — beszéltek a magok egyszerű nyel-
vén, megható szép és kedves dolgokat a szent kicsinyről. 

A drága gyöngyökkel s gyémántokkal díszített kis 
Bambino santo csoda hírében áll. S csodatévő erejében 
nemcsak a köznép hisz, de a high-life is. A viaszból mű-
vészileg készített kis Bambino santo állítólag évszázadok 
előtt került az Ara Coeli-n levő szerzetesek birtokába, 
egyszer azonban ellopta tőlük egy angol nő. A kis Bam-
binót elvitték Angliába, de ott nem tudott megmaradni. 
Állítólag egy éjjel a barátok a zárda ajtaján kopogtatást 
hallanak, felkelnek s ott látják állni a sötét éjszakában 
az ő kedves Bambinójukat. 

Ez utazás óta a kis Bambino egyik karja, az. u 
melyikkel ama éjen zörgetett a zárda kapuján, kiemel-
kedik ruhája szövetéből s meztelenül nvulik elé. nagyobb 
bizonyságául annak, hogy utazása nem koholt inese, 
hanem szent — babona. 

A kis viaszbáb csodatevő erejében majd minden 
római hisz — s ha megbetegszik akármelyik előkelő 
urnák a kis gyermeke, bizonyára előbb hozatja el gyer-
meke betegszobájába a kis csodatévő gyermeket, mint . . . 
professzor Baoccllit. 

Díszkocsit küldenek érte. s a kis viaszalakot egy 
csomó barát kíséretében elviszik a betegszobába, a hol 
egy kis oltárt állítanak számára. Ha a Bambino arcocs-
kája piros lesz, a beteg meggyógyul, ha sápadt marad, 
biztos a halála. 

Persze, hogy nem lesz az az arcocska sohase piros, 
de azért ezren és ezren meg mernének rá esküdni, hogy 
látták a Bambino santot piros arccal« . . . 

Ehhez, azt hisszük, nem kell kommentár. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

IV. Machiavellisatio. Castigatio Machiavellisationis. Resultatio. 

35—36. Hogy az evangélikusokat marhassa — mondja 
tovább — az evangélikusokkal szándékosan összezavarja 
Balásfi az arianusokat. mely cselekményét az evangé-
liumból igyekszik igazolni. 

37—38. Majd a Machiavellisatio 18-ik fejezetével 
bíbelődik, a hol ez mondatott: »Isten — ki által a kirá-
lyok uralkodnak, őrködvén az ő fö'.kentjeinek be és kime-
netele felett — kegyelmesen gondoskodni fog róluk*. Ezt 
mint Kajafás mondását idézi, még pedig nem kevésbé 
impertinens módon. >Igaz—úgymond Balásfi —csakhogy 
nem a ti, hanem a mi értelmünk szerint«. . . De hát az 
»Ur felkentje* az tulajdonképen is, a kit Isten a népek 
szabadítására választ, mint például Dávidot Saul ellen, 



Jeroboamot-Roboam ellen. . . Ilyen >felkentje az Urnák* 
V. Frigyes és Gábor. V. Frigyes cseh király választás és 
koronázás, Gábor választott magyar király pedig a hivatás 
és választás által. A mi a gúnyt illeti: alig ér annyit, 
mint a füst árnyéka stb. 

39. Merész a Sedekiás kölyke és Ferdinánd jöven-
dőbeli győzelméről ábrándozik s e mellett fenyegetőzik... 
Mi a harcok kimenetelét Istenre bizzuk, a ki az evangé-
lium világosságának megoltalmazása végett csudálatosan 
harcolt, mint hajdan Izráelben. Ő fog dönteni; legyen 
szent tetszése szerint. 

40. Ha a vers vége jó ; jó az egész vers stb. E 
mondást alkalmazza Balásfi a Tamás rágalmazó iratára 
is. Rágalommal kezdte iratát, rágalmat harsog végfogvtig. 
A Machiavellizációban szó volt a török szövetségről. De 
hát ferdít itt is és csfircsávar. Ferdinándtól Kálvinhoz 
ugrik. Ajánlgatja tudományát; »legyetek eszeteken — 
mondja — hogy levetkőzvén Kálvint, öltözzétek fel a 
Krisztust«. De hát hol mutatta meg az előzőkben, hogy 
Alvincziék a Krisztust levetkezték és Kálvint felöltöztek ? . . . 
Heszéde hijábavaló csűrés-csavarás, ráfogás; de nem is 
csoda : ha a penészes hordóból csak zavaros bor folyik. 
Méltó, hogy a jók kerüljék stb. 

V. Alvinczi visszatér az udvarral Kassára. A »királyi ház« 
Kassán. A kir.f házban levő kápolnát felavató egyházi beszéd. 

Míg Alvinczi a fejedelmi udvarral járt-kelt, Kassán 
a magyar ekklézsiának, az Ő segédei Velechinus István 
és Gönczi Bálint viselték gondját. 

A beszterczebányai országgyűlés közben és után a 
fejedelem-asszony udvarával Kassán szállott meg, míg a 
fejedelem a gyűlésen, majd hadakkal maradt. Alvinczi 
szintén visszatért Kassára. 

A fejedelmi szállás az úgynevezett »királyi ház* 
volt. Már Zsigmond királynak — s hihetőleg elődeinek is 
— volt háza Kassán, melyet Zsigmond a város erődíté-
sére engedett át. Izabella királyné — midőn Erdélyt 
elhagyta, s Kassán megállapodott — alkalmasint ily »királyi 
házban« szállott meg. 

Az a ^királyi ház* melyben a »választott király« 
és félesége szállásolt Kassán, még ma is megvan s a 
fő-utca nyugoti házsorában álló úgynevezett »az arany-
csillaghoz* címzett ház, melyben jelenleg a felső magyar-
országi muzeum gyűjteményei őriztetnek. Bár a ház 
homlokzata már modernizálva van, mindamellett régi mű-
részletek még találhatók rajta. Gazdagon tagozott csúcs-
íves főkapuzatáról ítélve, még a XV. századból való. Többi 
mű-részletei, mint ablakok és oszlopok már renaissance-
stylűek és a XVII. századból származnak. 

E régi »királyi ház* legérdekesebb része minden-
esetre azon első emeleti »Kápolna« nevű terem, melynek 
sajátságos alakítású boltozata az úgynevezett »legyező 
alakú boltozatok (Fáchergewölbe)* osztályába sorozandó. 
Filléres ablakai renaissance-stylűek. A boltozaton üres 
facsővel bélelt nyílás van, melyen keresztül a harangkötél 
ereszkedett alá. 1 

Midőn a »választott király« szállása lőn a kir. ház: 
Alvinczi Péter a kápolnát református istenitiszteleti helyi-
ségül avatta föl. A fölavató beszéd címe a következő: 

»Dedicatio regii sacelli Cassoviensis per Beverendum 
et Clarissimum virum dn. Petrum Alvinczi Ungaricae eccle-
siae Cassoviensis antistitem ac seniorem meritissimum. 
Azaz Kassán az királyi házban való kápolnának az abusu-

1 Miskovszky Vikter m. tud. akad. tag. 1887. rnárc. 27. 
kelt levele. 

sokból istenit'iszteletre szenteltetésekor tött prédikáció. Mely 
mostan az Bekeczi templum dedicálásakor tétetetett prédi-
kációk mellé adatott, az autorának javallásából Kassán, 
nyomtatta Schultz Dániel. Anno 1625*. (A kápolna fel-
avatása elébb történt.) 

E felavató beszéd alapigéje: Ézsaiás LV1. rész 7. 
verse volt: »Domus mea etc. Az én házam minden népek 
imádsága házának hivattatik*. 

A bevezetésben elmondja, hogy »Ez világi emlékeze-
tes dolgok közt nem kis gondjuk volt a historikusoknak 
a pompás épületekről való számtartásra. Némelyek a nagy 
városoknak . . . épületeit celebrálják: Némelyek a királyi 
házaknak épületeit . . . Némelyek a kertekét . . . Némelyek 
hidakét. . . Némelyek a kutakét* . . . Elhagyja a fürdők, 
utak, koporsók stb. megemlítését; de megemlékezik három 
rendbeli épületről, egyik az Isten sátora, a másik a Salamon 
király széki, a harmadik az Isten temploma Jeruzsálem 
városában. »Ezt nevezi az irás Isten házának, mivelhogy 
akkor széles e világon csak ez házban volt Istennek igaz 
tiszteleti. . . És e végre építtetett volt az a nagy temp-
lom, hogy a zsidó nemzetiség az egész földnek minden 
szegletiről bizonyos időben oda gyülekeznék és az isteni 
tiszteletet kiszolgáltatván minden szükségekért ott imád-
kozzanak. E méltóság, mely illeti val r csak az Izráel 
nemzetségét, eljővén az időnek teljessége és elromolván 
a közfal. mely a zsidókat a többi nemzetektől megvá-
lasztja vala, minden nemzetségekre kiterjeszti Isten az ő 
idvezítő kegyelmét és nemcsak Jeruzsálemben, hanem 

•mindenütt meg kezdé hallgatni, a kik lélekben és igaz-
ságban őtet segítségül hijják. 

így megszaporodván az Istennek fiai . . . a templo-
mok is megsokasodának. Istennek tiszteletére hajlékok és 
templomok építtetőnek, melyekben valaholott és valamed-
dig az Istennek szent igéje hirdettetik, a sz. sákramentu 
mok Krisztus urunk szerzése szerint kiszolgáltatnak, szin-
tén olyan méltósággal Isten házának mondattatnak, mint 
Jeruzsálem temploma. Azok közé számláltatik ma ez 
hajlék és ház is, mely ezelőtt az abusus miatt, mind 
nevét, mind tiszteletét elvesztette vala. Hogy annakokáért 
ez méltósága helyére álljon, lássuk az elővött versecske 
szerint, ki háza cs mire rendeltetett ház legyen az tem-
plom ?< 

» / Ki háza az templom ? Midőn ez traclához kezd 
Ézsaiás, mond: így szóla az Jehova : az én házam stb. 
Melyből egy szóval megtetszik, hogy ez ház Istennek 
báza, az kié menyny, föld. tenger és minden bennevalő 
állatok . . . Kié? Azé a ki téged teremtett, a kié minden 
aranyod, bársonyod, olajod, borod, kiben élünk, mozgunk 
és vagyunk . . . A mi szerelmes sz. atyánké, ki anynyira 
szeretett minket, hogy az ő egy szülött fiát adta érettünk, 
hogy az ő neve által örök életünk legyen . . . Mindenható 
IJr háza a templom, ha megutálod és megveted, te is 
megutáltatol és megvettetel . . . Haliád e ? Mindeneket ő 
adta. ha háládatlan leszesZ érette, mindenedet elveszi . . . 
Annak felette, ha szerelmes atyánk minekünk az Isten : 
miért ne gyakorolnék mi jó kedvvel az ő házát, tudván, 
hogy valamit kérünk tőle, megadja minekünk. Az testi 
atyáktól midőn kenyeret kérnek az ő magzati, nem vesz-
nek követ: hal helyében skorpiót; mennyivel inkább a 
mi menynyei atyánk gonoszt nem ad az jó helyett, igy 
tanít Krisztus urunk. Hízol testi szüleidnek hozzád való 
jó kedvéhe? Sokkal inkább bizzál menynyei sz. atyádnak 
sz. szerelmébe, ki soha el nem feledkezik mi rólunk . . . 
Nyilvánossággal tudta ezeket sz. Dávid, melyhez képest 
mindenek felett való kívánsága volt, hogv lakozzék az 
IJr házában . . . Jobb egy nap az Urnák tornácában ezer 
napoknál . . . Bizonyára jobb keresztyének; mert. a mit 



ezer napokon gvűjthetsz ez világ szerint, egy szempillan-
tásban elveszítheted; egy nap pedig az Ur házában oly 
drága szép tanúságot vehetsz, mely halálod óráján is 
költséged lészen. Egy szó: szeressétek az Urnák házát.« 

>11. Mire rendeltetett ház ? . . . Erről igv szól a 
próféta: »Imádság házának hivattatik minden népek között«. 
Itten az imádságról kellene traktálnom im ez locusok 
szerint: 1. Mi legyen a könyörgés, avvagy imádság? 2. Hány 
neme lehet az imádságnak? 3. Holott kell imádkozni és 
hányszor napjában? 4. Mint kell imádkozni? 5 Minemű 
ereje lehet az imádságnak ? 6. Miért nem hallgat meg 
Isten minden imádkozókat ? 7. Minemű ceremóniákkal 
kell imádkozni, fennálva, leborulva-e, térden állva-e; fel-
emelt. elterjesztett, avagy egybekapcsolt kézzel-e? De 
ezeket egy prédikációba a hallgatók unatkozása nélkül 
nem foglalhatnék, mostan csak azt mondom meg : micsoda 
a könyörgés és holott kell a keresztyén embernek könyö-
rögni. A könyörgés Ágoston doclor szerint: a) Istennel 
való beszélgetés: b) az imádság a léleknek fölmenetele 
a földiekről az menynyeiekre, oda fel valóknak keresése, 
az láthatatlan dolgoknak kívánsága. Az mi kicsiny cate-
chismusunk igv magyarázza: az könyörgés az, mikor 
Istentől valamit kérünk és az elvett jókért ő sz felségé-
nék hálákat adunk. Mely magyarázatból kettő a tanúság: 
Először int ez téged az imádkozásban való lelki reveren-
tiára és alázatosságra, Gondold meg, kivel beszélgetsz; 
az felséges Úristennel: alázd meg tehát magadat az ő 
hatalmas keze alatt szólván Ábrahámmal s a centurio-
val . . . Igv a te imádságod meghasítja a felhőket és Isten-
nek eleibe jut azt mondja Ambrus doctor. Másodszor 
indít hálaadásra. Ne légy olyatén, mint a rómaiak, kik 
avagy háládatlanok avagy tudják, hogy híjában esedeznek 
a szenteknek, mert örökkön örökké igy supplicalnak: 
S. Maria, S. Petre, S. Paule etcet. Orate pro nobis ele. 
Soha pedig ezt nem mondják: Aginus gratias, quoniam 
hoc et hoc impetrastis . . . Igen kedves Isten előtt á hálá-
datosság áldozata; Ghrysosthomus . szerint: Nihil tam 
gratum Deo ut animo gratias ágens. Be hol kell könyö-
rög ni ? ... Minden helyen lehet (János IV.). In casibus, 
midőn beteg vagy, avagy eltávoztathatatlan szükség izgat, 
ágyadban, jártadban, keltedben stb. stb. De regulariter 
az istenitiszteletre szenteltetett helyeken, az templomokban, 
Isten háza:ban ; mert im halljátok: »Az én házam imád-
ság házának hivattatik« ezt mondja az Ur. Bölcs Sala-
mon is az ő dedicatiójában ezt mondja: »legyenek a te 
szemeid figyelmetesek ez házra éjjel és nappal, és a ki 
neked ez helyen imádkozik, hallgasd meg a te lakó helyed-
b ő l S z . Pál .léruzsálemben a templomba ment imádkozni, 
mint maga mondja (Actis cap. 22 v. 17.). Azokhoz (t. i. 
az istenitiszteletre rendelt helyekhez) számlálom ez házat, 
melyet, hogy ma magának foglaljon és szenteljen a minden-
ható Isten: imádkozik.* 

Elsőben hálát ad az örökélő, mindenható, sz. Úristen-
nek, hogy a mi nemzetségünkből gyűjtött sz. egyházát 
kegyelmesen tekinti, igazgatja, oltalmazza, megtartja, hogy 
őket is a felavatandó helyre egybegyűjtötte, mely helyet 
az abususoktól és babonásan veíeéléstől Isten szent igé-
jével az isteni tiszta szolgálatra és tiszteletre szenteltek. 
Kéri. hogy Isten vegye alázatosan gondviselésébe a neki 
ajanlott házat és engedje, hogy az minden időben Isten-
nek kedves hajléka és igaz imádságháza legyen, melyet 
egyéb egyházaival egyetemben bálványozás, tévelygés, 
képmutatás és semmi erőszak ismét meg ne fertőztessen. 
Legyen jelen Isten benne sz. lelkével valahányszor ottan 
összegyűlnek s vezérelje és tanítsa őket. hogy előtemplo-
mokká valjanak. Munkálkodjék sziveikben a sz. sákra-
mentomok altal. Es valamikor könyörögnek: figyelmezzen 

Isten az ő könyörgésükre. Elsőben is könyörög Isten 
egész világon levő anyaszentegyházáért és annak nyo-
moruságszenvedő tagjaiért és Isten segedelme nélkül szű-
kölködőkért, »Tartsd meg és oltalmazd — mondja — 
és minden javaiddal áldd meg az mi keresztyén fejedel-
münket. minden ő felségéhez tartozó híveivel egyetemben. 
Úristen! ne hagyj el bennünket: a te gazdag szerelmü 
szemeidet, kegyelmes füleidet, irgalmas szivedet és hatal-
mas kezeidet soha ne fordítsd el és ne vond meg mitő-
lünk. hogy a te isteni nagy nevedet, a te kegyességedet 
itt ideiglen és osztán örökké dicsérhessük és magasztal-
hassuk, az te szerelmes sz. fiadnak a mi urunk Jézus 
Krisztusnak általa. Amen. Miatyánk stb.« 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Magyar irók élete és munkái. A magyar 
tudományos Akadémia megbízásából irta Szinnyei József\ 
a m. n. muzeumi hirlapkönyvtár őre. Ebből az irodalom-
történeti hézagpótló vállalatból megjelent a III. kötet 5. 
füzete, mely a Foitli—Friedler irokat ismerteti. A protes-
táns irodalom munkásai közül Forgács Endre, Földi János, 
Földvári József, Földvári László, Fördős Lajos, Frecska 
Lajos stb. életrajzi adatai és müvei vannak felsorolva. 
Az egész műből eddig 23 füzet jelent meg, melyekben 
5675 író életrajza van közölve. Az évnegyedenként öt-íves 
'füzetekben megjelenő munka előfizetési ára 5 füzetre 5, 
10 füzetre ÍO korona. Az előfizetés Hornyánszky V. 
könyvkereskedésébe (Budapest, Akadémia bérháza) kül-
dendő. 

** Az »Őrálló«, Bartha Béla ez uj lapra Sáros-
patakon jan. 3-kán pontosan megjelent. Az t-ső szám 
tartalma: a szerkesztőség programúi ja, cikkek a kath. 
autonómiáról, a prot. lelkészek fizetésének rendezéséről 
(Gzinke I.), a debreczeni egyetemről (üreg J.), a szép-
irodalmi részben pedig Csengey Gusztávnak >Ida emléke* 
című regénye veszi kezdetét. A 2-ik számban dr. Kapossy 
Lucián, érdekes uj adatokat mond ei Jókai Mór pápai 
tanuló korából. Megcáfolja azt a széltében elterjedt hie-
delmet, mintha Jókai már Pápán barátságot kötött volna 
Petőfivel. Ismerteti Jókainak önképzőköri szereplését és 
végül bemutatja Jókainak legelső, eddig sehol meg nem 
jelent »Mi az?« cimü költeményét, melyet 184-1. nov. 
21-én iktattak a pápai önképzőkör érdemkönyvébe. A 
költemény, ugy látszik, a szerencsétlen Lengyelországra 
vonatkozik. 

** Halotti egyházi beszédek és alkalmazások. 
Irta néhai Révész Bálint, sajtó alá rendezte CMhv Lajos 
debreczeni theol. akadémiai tanár. VI. kötet, Debreczen, 
1893. ára 2 frt 25 kr. — Révész B. irodalmi hagyaté-
kából ez már a VI. és utolsó kötet, melyet Csikv L. sajtó 
alá rendezett Tartalma: 38 gyászbeszéd a legkülönbözőbb 
esetekre, négy alkalmazás az illető beszedek után, nyolez 
külön alkalmazás. A kötet elején, az I—XLIII. lapokon Kévész 
Bálint nagy szeretettel irott élete, irodalmi működése és 
írói jellemrajza olvasható Gsiky Lajos tollából. Csiky Lajos 
mint kiadó, Lapunk utján is tudatni óhajtja mindazokkal. 



kik a mult évben az első három kötetet megrendelték 
nála, de az utóbb megjelent IV—VI. kötetekre még mind-
eddig nem küldték be hozzá megrendeléseiket, hogy nékiek 
ezen uj köteteket kész az előfizetési 2—2 írt árért kül-
deni meg. A 804 lapra terjedő vaskos kötetre a meg-
rendelések Gsiky Lajos theologiai tanárhoz küldendők 
Debreczenbe. 

** Az A t h é n a e u m képes i roda lomtör téne tébő l , 
melyet Beöthy Zsolt szerkeszt, megjelent a 15 ik füzet. 
Tartalma: Történetirodaimurik a XVIII század elején 
Angyal Dávidtól. A nemzetietlen kor dr. Szinnycy József-
től. A XV11I. századi szépirodalom (Epika és vallásos 
lira. Mikes Kelemen, Faludi F.) Négy<sy Lászlótól A 
tartalmilag magas színvonalon álló. nyomdai kiállítás és 
gazdag illusztrációk tekintetében ritka szép vállalatnak 
mostani füzetéhez a Damascenus-féle Corvin-kodex Atta-
vante által festett gyönyörű címképe van mellékelve 
színes hasonmásban ; a szövegben pedig Károlyi Sándor 
arcképe, I József, 111. Károly és Mária Terézia medaillon-
arcképe, Mária Teréziáról két más kép, Buda képe a 
mult század közepéről, Mikes Kelemen arcképe, rajza és 
kézirata. Faludi F. arcképe látható. Az egész munka 
28 — 30 füzetre van tervezve, Negv-egy fűzet ára 40 k r , 
tíz tüzet árának előleges beküldése esetében a füzetek 
bérmentve küldetnek. Megrendelhető Budapesten az Athe-
naeumnál, de bármely hazai könyvkereskedőnél is. 

** Nép lap cím alatt Bombay Dezső szerkesztésében 
gazdasági heti közlöny indult meg a földmívelő nép szá-
mára. A hozzánk is elküldött szám tartalma, összeállítása, 
iránya öntudatos szerkesztésről tanúskodik. Az előljáró 
beszédben azt mondja a szerkesztő, hogy »ezt. az újságot 
azért csináljuk, hogy legyen valahára olyan lap is. melyet 
minden gazdaember haszonnal olvashat az országban. 
Mindnyájan egyek vagyunk a hazaszeretetben, egyesítsen 
tehát bennünket az az iparkodás is, hogy helyes gazdál-
kodás által sorsunkat javítsuk, az országnak és mindnyá-
junknak jólétét emeljük. Nem sokat törődünk a politikával. 
Nem a mi dolgunk az. atyámfiai. A mi dolgunk a helyes 
gazdálkodás. Akármiféle elveket valljon is valaki, első 
az Isten félelme, a vallásosság, a jó erkölcs, a becsület, 
a tisztesség, a hazához és királyhoz való hűség« stb. — 
Ilyen jóravaló szellemben vannak tartva a cikkek is, 
melyek a gazdaság minden ágát felölelik és jónevü gazda-
sági irók tollából származnak. A hetenként egyszer, 16 
oldalon megjelenő lap előfizetési ára egész évre 2 frt, 
mely összeg a kiadóhivatalba (Budapest, Köztelek) kül-
dendő. Felhívjuk rá a nép barátjainak a figyelmét. 

*i: A m e s t e r s é g e s borok kész í t é sének és forga-
lomba h o z a t a l á n a k t i l a l m a z á s á r ó l szóló tö rvény . 
Magyarázó jegyzetekkel ellátta, dr. Lányai Ferencz. — 
A folyó hó 4-én életbelépett bortörvény magyarázata. A 
kis munka bevezető részében a törvény történetét, az 
előleges tárgyalások ismertetését stb. tartalmazza. Maga 
a törvény szövege tételenként, könnyű és érthető nyelven 
magyaráztatik meg ugv, hogy a legegyszerűbb korcsmáros, 
kereskedő vagy kistermelő is megértheti rendelkezéseit. 
A praktikus kis könyvnek ára 80 kr. Megrendelhető a 
»1 lazánk* irodalmi vállalatnál Budapest. Köztelek. 

** A P a l l a s Nagy L e x i k o n á n a k füzetes kiadásá-
ból megjelent az 55 . 56. és 57. füzet, mint rendesen, 
díszes kiállításban s gondosan szerkesztve. Az 55. füzet-
hez külön mellékletül vannak csatolva a Csillagászati 
•műszerek II. lapj.a (hazai és külföldi csillagvizsgálók 
műszereivel), a Csinozógépek I. lapja és a Cukorgyártás 
I. lapja. Az 56. füzet mellékletei a Csillagászati műszerek, 
III. és IV. lapja, a C<ino:.óyépck II. lapja és a Csomók 
melléklet. Az 57. fűzet mellékletei pedig a Csinozóyépck 

III. lapja és a Csipkeverés alapkötései I. lapja. A szöveg-
ben is rendkívül sok az ábra: a 3 füzetben nem kevesebb 
mint 148. — A Nagy Lexikon kapható minden könyv-
kereskedésben füzetenként 30 kr jávai, vagy kötetenként 
6 írtjával. Figyelmeztetjük továbbá olvasóinkat, hogy a 
kiadórészvénytársaság átvesz minden külföldi, valamint 
elavult, magyar Lexikont s érdeklődőknek megküldi kívá-
natra a nyomatott csereföltételeket, A kiadóhivatalnak ezt 
a nem eléggé méltányolható elhatározását melegen ajánl-
hatjuk mindenkinek, aki a most már teljesen fölösleges 
német Lexikonoktól meg akar szabadulni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
L a p u n k 1-ső és 2-ik s z á m á t minden eddig i 

e lő f ize tőnknek m e g k ü l d j ü k s t i sz te le t t e l k é r j ü k 
őket a tovább i p á r t f o g á s r a . A 3- ik számon kezdve 
csak a z o k n a k k ü l d j ü k a Lapot , a k ik az t m e g r e n -
delik. Az előfizetési á r a k a r ég iek m a r a d n a k . A 
m u l t évi u tolsó számhoz mel lékel t p o s t a u t a l v á n y r a 
nyomda i tévedésből k e r ü l t e k m á s á r a k . 

Személyi h i rek . Müller Frigyes, az erdélyi evang. 
egyház újonnan választott püspöke f. hó 11-én Bécsben 
gróf Csáky A. kultuszminiszter és báró Orczy Béla ma-
gyar főkamarás jelenlétében tette le a szokásos esküt. — 
A hal mii ref. egyház lelkészévé egyhangúlag Varga Ká-
roly ottani segédlelkészt választották. — Nagy Imre, a 
margittai ref. egyház újonnan választott lelkésze, a napok-
ban foglalta el állását. — A felcsuíhi ref. egyház lelki-
pásztorává a napokban egyhangúlag Szűcs Károly ottani, 
korábban vasadi helyettes lelkész választatott meg. — 
Bérces Antalt a budapesti állami felsőbb leányiskola igaz-
gatóját behívták a közoktatási minisztériumba, szolgá-
lattételre: utódjává S.-up))án Vilmos tanítóképezdei cimz. 
igazgató neveztetett ki. a ki Berecznek a felsőbb leány-
iskoláknál viselt miniszteri biztosi tisztében is utódja lett. 
— Jakab Ödön dévai reáliskolai tanár, az ismert költő. 
Budapestre az V. ker. reáliskolához helyeztetett át tanár-
nak. — Dr. Dezső Béla a budapesti VII. ker. állami 
gimnáziumban viselt tanári állásától fegyelmi uton elmoz-
dítlatott és »rendelkezési állományba* helyeztetett. 

* A gyü lekeze tek életéből. Az a szomorú sta-
tisztika. melyet Lapunk mult számában Debreczen. Hód-
mezővásárhely s részben Budapest ref. egyházaiban a 
szülöttek megdöbbentőleg csekély számáról közöltünk, 
aggasztó folytatást nyer nagykőrösi. ref. egyházunk .sza-
porodási viszonyaiban. Ebben a népes egyházunkban 
van 17,713 ref. lélek, kik után a szaporodás .a mult 
évben csak 170 lélek volt; mig ugyancsak Nagykőrösön 
a római kath. egyházban 5681 lelek után a szaporodás 
91 lélek volt. Megdöbbentő ez a csekély szaporodás a 
ref. egyházban, mely Tolna-, Baranya-, Somogy- és Vesz-
prém* megyékben gyülekezeteinket már is elnéptelenítette, 
most pedig az eddig úgynevezett »fényes« alföldi gyüle-
kezeteket kezdi megtizedelni. Pusztulunk, veszünk! 

* Tibád és a p r o t e s t á n s o k . A szabadelvű párt 
kötelékéből kilépett Tibád A kilépését indokoló levelében 
miután kifejezi azon aggodalmat, hogy »az* egyházpolitikai 



reformjavaslatok szintén bele fognak sodortatni a párt-
hatalmi (vagy a mi még sajnosabb lenne, ezúttal a fele-
kezcthutalim) mérkőzések forgatagába« ; levele egy másik 
passzusában a protestantizmust ekként, állítja oda bűnbakul 
az egyházpolitikai javaslatokért: »Második nagyobb botlása 
a reformakciónak, hogy nemcsak ágai ölelkeznek össze 
a felekezetiség szellemével, de gyökerei is visszanyúlnak 
egészen a komáromi konlésszionális türelmetlenség talajába; 
siker esetében tehát az a protestántizmus győzelmét, még 
pedig az 1868. évi Lili. t.-c. módosításával kombinálva, 
annak pvrrhusi győzelmét jelentenéd — Az itt arcunkba 
vágott vádakkal bővebben Lapunk mai vezércikke foglal-
kozik. Erre különösen felhívjuk olvasóink figyelmét. Itt. 
említjük fel azt a helyes kis nyilatkozatot is. melyet 
Ilaypál Benő. derék Timotheusunk a »Magyar Hírlap« 
január 14-iki számában Tibád A. ráfogásaira tett. 

* A p o l g á r i h á z a s s á g r ó l szóló törvényjavaslat, 
tárgyalása gyors tempóban halad az igazságügyi bizott-
ságban. A mult héten elfogadták s lényegesebb módosítás 
nélkül fogadták el a házasságkötés módjáról . (32—60. §.) 
és a házasság érvénytelenségéről (61 — 93. §.) szóló III. 
és IV. fejezetet és az V-ikből is letárgyaltak nehánv szakaszt. 
Közben függőben maradt az uralkodóház tagjainak házas-
ságáról való rendelkezés, mely kérdést Polonyi G. kép-
viselő vetette fel. Remélhető, hogy a hét folyamán a javaslat 
bizottsági tárgyalása befejeztetik. 

* E g y h á z k e r ü l e t i u j t i sz tv i se lők választattak a 
dunamelléki reform, egyházkerületben. A szavazatbontás 
január 14-én volt Szász Károly püspök, Szilassy Aladár 
e. m. gondnok, Farkas József, Papp Károly fanácsbirák, 
Kenessey Béla jegyző. Hamar István püspöki titkár jelen-
létében. Beérkezett 228 presbyterium szavazata, érvény-
telen volt négy. Megválasztattak: világi tanácsbiróvá Ádám 
András kúriai bíró 1.57 szavazattal; egyházi aljegyzővé 
Kálmán Gjjulu ságvári lelkész Lévay Lajos 80 szavaza-
tával szemben 116 szavazattal; világi aljegyzővé dr. Nagy 
Dezső fővárosi ügyvéd 161 szavazattal. Az egyházi tanács-
biróságra abszolút többséget senki sem nyervén, pótszava-
zás rendeltetett el Tóth János karancsi lelkész és S.ö's 
Farkas theol. tanár k ö z ö t t a z előbbi 83, az utóbbi 79, 
szavazatot kapott. A pótszavazás beadási határideje már-
cius 15. Szavazatokat nyertek: az egyházi tanácsbiróságra 
Ádám József 44, és Mészöly Pál 18, a világira Hegedűs 
Sándor 14, az aljegvzőségre Szűcs Andor 14. Nyeviczkey 
Antal 13. s többen még kevesebb szavazatot. 

* Egyház i t ö r v é n y e i n k szen tes í t é se megtörtént. 
Az erre vonatkozó miniszteri és királyi kéziratok szövege 
a következő: »Vallás és Közoktatásügyi Magv. kir. Minisz-
ter. 38. szám. Nagyméltóságú Báró és Elnök ur! () csá-
szári és apostoli királyi Felsége 1893. évi december hó 
29-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar-
országi evangélikus reformált egyház országos zsinata 
által alkotott egyházi törvényt legkegyelmesebben megerő-
síteni és legmagasabb aláírásával ellátva hozzám lékül -
deni méltóztatván, van szerencsém azt Nagyméltóságodnak, 
hivatkozva a zsinati elnökség mult évi december hóban 
szám és kelet nélküli hozzám intézett felterjesztésére, 
további szíves intézkedés végett ide zárva tisztelettel 
rendelkezésére bocsátani. Fogadja Nagy méltóságod kiváló 
tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapest. 1894. évi jan 

hó 3-án. Gróf Csáki/, A magyarországi evangélikus refor-
mált egyháznak legfelsőbb királyi engedelmünkkel 1891. 
év december hó 5-én és folytatólag 1893. év november 
hó 14-én és következő napjain Budapest lő-és székváro-
sunkban tartott országos zsinata által alkotott, vallás- és 
közoktatásügyi magyar miniszterünk ut ján legfelsőbb jóvá-
hagyásunk és királyi megerősítésünk alá hódolattal fel-
terjesztett jelen egyházi törvényt ezennel jóváhagyjuk 
és megerősítjük. Kelt Bécsben. 1893. évi december hó 
29-én. Ferencz József. Gróf G-áky Albin, vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter. A szentesített zsinati törvény ki-
nyomatása már készen van. E hó 14-én összejöttek 
Kun Bertalan, Tisza Kálmán, Szász Károly, Tóth Sámuel 
Budapesten, hogy a kihirdetésre nézve az egyes egyház-
kerületeknél az intézkedéseket megállapítsák és a zsinati 
törvény egy-egy példányát a kerületekhez megküldjék. A 
dunamelléki ker. közgyűlés egvbehivásának ideje még 
nincs ugyan megállapítva, de valószínűleg március végén, 
vagy április elején fog az egybehivatni, mivel az elnök-
ségnek az a célja, hogy április 24-én, a papi év kezdetével 
az uj törvények már érvénybe lépjenek. 

* A k ö z o k t a t á s ü g y i t a n á c s u j t a g j a i . A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter az orsz. közoktatási 
tanács tagjaivá az 1894 évi január hó 1-től számítandó 
hat esztendő tartamára kinevezte: Bogyó Samu, keres-
kedelmi akadémiai tanárt, dr. Cherven Flóris. kir. kath. 
főgimnáziumi tanárt, dr. Cscngeri János, tanárképző inté-
zeti gyakorló főgimnáziumi rendes és egyetemi magán-
tanárt, dr. Dollinger Gyula, tud. egyetemi nyilv. rk. tanárt. 
Fölser István, műegyetemi nyilv. rendes tanárt. György 
Aladárt, az orsz. statisztikai hivatal beltagját, dr. Kovács 
János, áll. tanítóképezdei rendes tanárt, dr. Medveczky 
Frigyes tud. egyetemi ny. r tanárt, Paszlavszky József, 
áll. főreál iskolai rendes tanárt, dr. Pauer Imre tud. egye-
temi ny. r. tanárt. Péterffy Sándor, állami tanítóképezdei 
tanárt, dr. Biedl Frigyes, főreáliskolai rendes tanárt, 
dr Schmidt Ágost, kegyesrendi főgimnáziumi tanárt, dr Si-
mon yi Zsigmond, tudományos egyetemi nyilv. r. tanárt. 
Tóth József, kir. tanfelügyelőt és dr. Verédy Károly, kir. 
tanfelügyelőt. 

* Az o r szágos k o n g r u a b izo t t ság összeh ívása 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a következő 
értesítést teszi közzé: »A mindkét szertartású katholikus 
alpapság anyagi helyzetének javítása céljából alakított 
országos »kongrua* bizottság f. hó 20-án szombaton, a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumban tanács-
kozmányt tart. A bizottság tagjainak névsora a következő: 
Elnök: dr. Samassa József egri érsek. Előadó: Boncz 
Ferencz. jegyző: dr. báró Jeszenszky Béla. Bizottsági tagok : 
dr. .Schlauch Lörincz bibornok-püspök. báró Hornig Károly. 
Schopper György és Pável Mihály püspökök. Andrássv 
Tivadar gróf, Apponvi Albert gróf, Bossánvi László. Feny-
vessy Ferencz, Gajzágó Salamon. Horánszkv Nándor, 
Károlyi Sándor gróf. Mohai Sándor. Német Pál, Neppel 
Ferencz, Pallavicini Ede őrgróf. Rudnyánszky József báró. 
Spett Vincze. Szapáry Géza gróf, Széchenyi Aladár gróf. 
Timon Ákos dr . Unger Alajos és Zichy Nándor gróf. A 
belügyminisztérium képviseletében: Jósika Samu báró, az 
igazságügy minisztérium részéről László Zsigmond dr. és 
Vavrik Béla dr., a pénzügyminisztériumtól Ángyai József 
és Tonházv Gyula a vallás és közoktatásügyi minisztérium 
képviseletében Szalav Imre. Tost, (ívnia és Ivánkovits 
Jáno$ vesznek részt«. 



* Egyetemek statisztikája. Az 1892—93-ik 
iskolaév téli félévén a föld száztizennégy egyeteme között, 
népesség tekintetében első helyet foglalta el a berlini 
egyetem (rendkívüli hallgatókkal együtt) 7771 hallgatóval, 
második a madridi 5830 hallgatóval. A bécsi egyetem 
4904 hallgatóval a harmadik, a nápolyi 4891 hallgatóval 
a negyedik, a budapesti 3676 hallgatóval az ötödik egye-
tem a földön, utána hatodiknak a moszkvai egyetem követ-
kezik 3649 hallgatóval. A kolozsvári egyetem a nyolcvan-
negyedik helyet foglalja el 024 hallgatóval. Előtte van a zü-
richi egyetem 651 hallgatóval, utána a sidney-i egyetem 598 
hallgatóval. A zágrábi 410 hallgatóval a kilencvenhetedik 
helyen áll. Utolsó az olasz urbinoi egyetem 63 hallgató-
val, de ezek közt is legtöbb, 25, a bába-növendék, e kis 
egyetem joghallgatóinak száma 18. 

* Adományok a debreczeni egyetemre lassan 
bár, de szüntelen folynak be. A Debreczenben megkezdett 
házankénti gyűjtés eredményével, mint ottani laptársunk 
irja, kezdenek beszámolni a megbízottak. Az I-ső tized-
ben Hajdú lgnácz és dr. Medgyaszai Dezső gyűjtöttek kész-
pénzben 1710, alápító levelen 2040 koronát, a csapói-
utcai külvárosban dr. Erdős .1. és Gsiky Lajos gyűjtöttek 
1468 koronát stb. Simonffy Emil 500 korona alapítványt 
tett. A vidékről is szépen gyűlnek az adományok. Szabó 
.lános békésbánáti esperes egyházmegyéjéből 6223 koronát 
jelentett be, miből 4000 korona a békési egyház adománya. 
Ilarsányi Sándor turkevei lelkész egyházában 400 koro-
nát, Szegeden a debreczeni főiskola egyik hálás növendéke 
szintén 400 koronát gyűjtött. Csege község képviselő 
testülete 1000 koronát szavazott meg. 

* A római püspökök körleveleit, hév és buzgó-
ság tekintetében érdekes párhuzamba állítja egyik napi-
lapunk az 1849-iki muszka invázió idejében irt körlevelek-
kel. Ezek a mostani körlevelek, mondja többek között, 
melyekkel a közös pásztorlevél kihirdetését elrendelik, 
nagyon érdekes okmányok, de nem ugy magukban, hanem 
egy kis összehasonlítással. Így például fölöttébb nevezetes 
ezeket a leveleket összehasonlítani azokkal a püspöki 
körlevelekkel, a melyeket 1849-ben írtak meg a magyar 
püspökök: arra buzdítva híveiket, a magyar hazafiakat, 
hogy minő erélyes és elszánt ellentállást tanúsítsanak az 
orosz invázió ellenében. Azaz, amennyiben egyáltalán 
bocsátottak ki a magyar püspökök ilyen körleveleket. De 
mégis voltak, a kik ezt kötelességüknek tartották. És meg-
téve az összehasonlítást, azt találjuk, hogy a muszkák 
ellen sokkal kevesebb tűzzel, kevesebb elszántsággal izgat-
ták a püspökök az Ő híveiket, mint a hogy most izgatják 
a magyar apostoli király kormányának törvényjavaslata, 
és Magyarországnak véletlenül nem rótn. katholikus polgár-
társai ellenében. — Biz' ez nagyon jellemzi a magyar 
állam adományaiból uraskodó római püspökök hazafias-
sá gát ! 

* A katholikus nagygyűlés programmja. A jan. 
10-iki budapesti katholikus nagygyűlés szónokai a kibo-
csátott programúi szerint ezek: l .A bíboros hercegprímás 
megnyitó beszéde. 2. Eszterházi Miklós Móricz elnök 
üdvözli a nagygyűlést. 3. Üdvözlő iratok XIII. Leo ő 
szentségéhez és a király ő felségéhez. 4. Mi a katholikus 

egyház ? Előadó Póda Endre soproni kanonok. Hangsú-
lyozása annak, hogy Isten törvényeinek inkább kell enge-
delmeskedni, mint az emberieknek. 5. A katholikusok köte-
lességeiről. Előadó Bajner Lajos esztergomi kanonok. 
6. Az autonómia kath. felfogás szerint. Előadó Havdin 
Károly budapesti ügyvéd. 7. A házasság a kath. egyház 
szempontjából. Előadó Otoeska Károly pozsonyi ügyvéd. 
8. A kath. oktatás és nevelés. Előadó if'j. Zichy János 
gróf. 9. Záró beszéd. Tartja Zichy Nándor gróf. 

* Az ultramontán vallási izgatás hátárt nem 
ismerő ádáz dühvel tört ki a túlzó pápisták táborában. 
Arra a vak lármára, hogy a szocialisták tüntetni akarnak 
a budapesti nagygyűlés ellen, a M. Állam ekként vála-
szolt: »Ha a tüntetések megtörténnének, ez annyit jelen-
tene, hogy a kormány az egyházpolitikai küzdelmet az 
utcára akarja vinni. Erre is van válaszunk. Mi (már 
tudniillik ők) bármily tüntetésért az izraelitákat teszszük 
felelőssé, mert ők vezetik a szocialistákat, ők vezetik a 
katholikusok ellen a hírlapi háborút; azért, ha minket 
megtámadnak, ez jeladásul fog szolgálni, hogy szent Yineze 
napjának előestéjén, azaz jan. 21-én, az ország minden 
falujában egyszerre megkezdődjenek a tüntetések, a mai 
vallási háborúnak egyedüli okai, a zsidók ellen és pedig 
nem szórványosan, hanem egyszerre. A magyar nép még 
nem feledte el az 1883-iki nótát s fog találni módot, 
hogy az egyházpolitika helyett a zsidókérdés jöjjön napi-
rendre. Ebben a kérdésben aztán minden keresztyén egyet 
fog érteni«. — Erre a szent Bertalan éji eseményekre 
izgató ultramontán kegyes fenyegetésre, ugy halljuk, a 
királyi főügyész szándékozik megadni az érdemleges választ. 

* Római kath. püspökök tanácskozmánya lesz 
ismét Budapesten, a kath. nagygyűlést követő napokban, 
jan. 17., 18. és 19-ik napjain. A kongrua ügve. az auto-
nómia kérdése s az egyházpolitikai reformokkal kapcso-
latos több más kérdés lesz napirenden. 

* Gyászrovat. Biró Ádám kökösi (Háromszék m.) 
nyug. ev. ref. lelkész életének 78-ik, lelkészségének 49-ik 
évében Kökösön f. hő 11-én elhunvt. Béke hamvaira! 

P á l y á z a t 
a kói'osi lelkészi állomásra. 

Nevezett állomás 618 forintra van értékelve hiva-
talosan. E fizetés 36 kat. hold földön kívül áll: termény-
ből, igás és gyalog napszámból, s a gyermekek vallás-
erkölcsi oktatásaért 66 frt tandíjból. Megjegyzendő, hogy 
a 617 forintból 12 frt állam-adó czímen lefogatik. 

Kötelességei: 1. Mindenféle kántori szolgálatot telje-
síteni. tehát ugy a templomban, mint a temetések alkal-
mával. 

2. A tanköteles gyermekeknek hetenként öt órán 
valláserkölcsi tanítást adni a tanterv szerint. 

A pályázni szándékozók felszerelt kérvényöket. folyó 
évi február 10-ik napjáig Lukács Ödön f.-szabolcsi ev. 
ref. espereshez Nyíregyházára intézzék. 

A megválasztott hivatalát azonnal elfoglalandja. 
Debreczen, 1894. január 15-én. 

Kiss Áron, 
püspök. 

HOHNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAVESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 

Szei-kesztíísí-g': 
IX. kerület, Piim-utra 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kintló-hivatal : 

Hornyánssh// Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d í 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. 

Egyes szám ára ttO kr. 

A t a p i n t a t . 
A római kath. nagygyűlés alkalmából. 

Ha a dynamitos ládákra ráír ják, hogy »szen-
teltviz« s a szállító ha jó ra a fekete lobogó helyett 
felvonják a keresztes, »pax«-os hófehér labaru-
mot: ez tapintat . 

De ha valaki előáll az ország szine előtt 
s egyszerű és őszinte szavakkal r ámuta t a való-
ságra : ez már nem tapintat . 

Minden félreér tés kikerülése végett sietek 
jó előre és egész határozot tsággal kijelenteni, 
hogy sem a róm. kathol ikus nagygyűlésre, sem 
a pr ímás megnyitó beszédére, sem I le rman Ottó 
és Ugrón Gábor országgyűlési felszólalásaira 
legtávolabbról sem gondolok. Ez tapintat. 

Ha pedig valaki kételkedni mer állításom 
igaz vol tában: nem tapin ta tos ember. 

A f. hó 16-án tar tot t római kath. nagygyű-
lés nyiltan proklamál ta 

a magyar társadalom felekezeti elkülöní-
tését ; 

az országos képviselők felekezeti szempont-
ból való választását; 

az egyházi szempontoknak az államiak felébe 
helyezését nem egyházi ügyekben is; 

a közoktatás rekatholizálását a kisdedóvás-
tól az egyetemig; 

végre, hogy egyebet ne említsünk, a hazai 
római kathol ikus homokszemeknek jó római 
cementtel való összekötésé t ; a római pápának 
feltétlen, csaknem isteni tekintélyét. 

Mindezen tagadhata t lanul szép ós is tenes 
dolgoknak magasztos prae ludiumául szolgál a 
bíboros hercegpr ímás ő Eminenc iá jának tapin-
tatos megnyitó beszéde. 

Mindenek előtt kijelentem, a mint az már 
illik és szokás a hercegpr ímás magas nevének 
említésekor, hogy ő Eminenciá ja i ránt mély tisz-
telettel viseltetem. 

Es ez a tisztelet — ha lehetséges volna — 

még fokozódnék bennem a békeszerete t és tapin-
tat azon párat lan megnyilatkozásával szemben, 
melynek ő Eminenciá ja e szavakban adott kife-
jezést ; 

»En részemről nem habozom kijelenteni, 
hogy mi katholikusok kilencszáz éves multunk, 
ezen hosszú idő alatt szerzett és élvezett elő-
jogaink és mai nap is tényleg fennálló szám-
arányunk túlsúlyának dacára sem kívánunk az 
államtól több szabadságot, mint amennyi t a többi 
törvényesen bevett vallásfelekezetek az 1790— 
1791-iki országgyűlésen hozott XXVI. törvény-
cikk 4-ik szakasza alapján élveznek, melynek 
szövege igy hangzik : 

»In sequelam liberi religionis exercitii evan-
gelicis competent is cuiusque s ta tus et conclitio-
nis homines . . . acl actus religioni suae contra-
rios nullo titulo, null isque mulctis adigantur.« 

Magyarul : 
»Bármily rangú és vallású pro tes táns egyé-

nek vallásuk szabad gyakor la ta következtében 
vallásukkal ellenkező cse lekedetekre semmi szin 
alatt, semmiféle büntetéssel nem kényszerít-
hetők. « 

Ily szabadságot, ennyi jogot adtak a katho-
likusok (!!) szaz évvel ezelőtt, mikor a kathol ikus 
vallás ura lkodó volt, p ro tes táns hazánkfiainak. 
Most egy század múlva ugyanazt és ugyanany-
nyit k ívánunk számunkra a felekezetlen állam-
tól ; nem többet, de kevesebbel sem elégszünk 
meg.« 

Ő Eminenciá ja — bizonyosan időkímélés 
okából — nem teljes szövegében, hanem csak 
részben idézte az 1790—91. XXVI. t.-cikk 3-ik 
(és nem 4-ik) szakaszát. 

Lássuk meg azért a nevezetes törvénysza-
kaszt teljes szövegében: 

»In sequelam liberi religionis exercitii evan-
gelicis competentis, seu sint hí opifices, aut alte-
r ius cu iuscunque s ta tus ex conditionis homines, 
non at tent is etiam privilegiis caehalibus, nec 



ad missae sacrificium, nec ad processiones, 
neque ad alias ceremonias, ex actus religioni 
suae contrarios, ullo titulo ullisque, ull isque 
mulctis adigantur , aut datias cu iuscunqué nomi-
nis hoc titulo p raes tandas compellantur.cc 

Magyarul: 
»Az evangélikusokat megillető szabad val-

lásgyakorlat következtében, legyenek azok aká r 
mes teremberek , vagy más aká rminemü rendű, 
ós állapotú emberek, tekintet nélkül a céhek 
szabadalmaira, sem misére, sem körmenetekre , 
sem más szer tar tásokra s vallásukkal ellenkező 
cselekedetekre, semmi szin alatt és semmi bün-
tetéssel ne kényszer í t tessenek; vagy bá rminemű 
ily szin alatt tel jesí tendő fizetésekre ne kötelez-
tessenek. « 

Ezeket a jogokat kéri tehá t a magyar 
római kath. egyház bíboros feje a kilenc millió 
r. kath. számára, többet nem, de kevesebbel 
sem elégszik meg. 

Szegény magyar római kathol ikusok! kiket 
még a hires XIX. század végén is 

birsággal, börtönnel és puskatussa l kény-
szerí tenek Szász Károly vagy Pap Gábor prédi-
kációinak hal lgatására ; 

erőszakkal ha j tanak az urvacsorának két 
szin alatti felvételére ; 

végrehaj tás t e rhe alatt kényszer í tenek a 
protes táns egyházak ós papok javára való fize-
tés re ; 

nem vesznek fel az ipar társulatokba, hacsak 
hi te teket meg nem tagadván, e re tnekek nem 
lesztek s nagypénteken templomaitok harang já t 
meg nem huzat já tok stb. 

Ilyen viszonyok közt volt Eminenciás u ram! 
száz évvel ezelőtt a szegény magyar protes táns 
egyház ; ilyen szomorú ós megalázó viszonyok 
alól szabadítot ta fel a magyar protes tánsokat 
szaz évvel ezelőtt az 1790—91 . országgyűlés 
kara inak és rendeinek (s ezek közt a világi 
kathol ikusok legnagyobb részének is) jogérzete, 
törvénytisztelete ós felvilágosultsága. 

Hogy a magyar római kath. egyház még ma 
is olyan szomorú viszonyok között lenne, mint-
voltak a magyar protes tánsok 1790 előtt, ezt 
bizonyára senki sem hiszi e l ; még Eminenciád 
se, de még Ugrón Gábor se, a ki a képviselőház 
f. hó 17-én tar tot t ülésén hűségesen u tána 
mondta Eminenciádnak : 

»Én egyebet nem olvastam ki a herceg-
pr ímás beszédeiből, mint azt, hogy ama jogo-
kat kéri a katholikusok számára, mint amelyek-
kel a protes tánsok bírnak. Én mindig védelmezője 
voltam a protes táns autonómiának, a lelkiismeret 
és val lásszabadságnak, de ezt a lelkismereti ós 
vallásszabadságot s autonom jogokat a saját egy-

házamra, a kathol ikus egyházra is ki kívánom 
terjeszteni.« 

Azt kérni, azt követelni, sem többet, sem 
kevesebbet, ami már régen megvan, lehet tapin-
tat, lehet szerenység, lehet bókeszeretet , de egyút-
tal . . . 

Ezt a csonka mondatot nyilvánosan benem-
fejezni — szintén tapintat. 

Veridicus. 

A Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társaság. 
(A 1893-ik évi 89-ik jelentés alapján.) 

II. 
A Jelentés általános része az év eredményeit tün-

teti fel s az eredményekkel a Társaság általában meg 
lehet elégedve; mi pedig bámulattal és csudálattal szem-
lélhetjük. hogy mit hozhat létre az igazi evangeliumi 
tevékenység csak egy rövid év lefolyása alatt is. A meg-
előző négy évben a Jelentés ez általános része nem épen 
volt örvendetes az anyagiakra nézve, mert a lelkesedés, 
melylyel korábban meghozták áldozataikat az egyesek 
s országok, lankadni látszott, ugy annyira, hogy a Tár-
saságnak. ha magasztos céljairól lemondani nem akart, 
hozzá kellett nyúlnia a tartalék-tőkéhez. Ezelőtt két évvel 
a nagygyűlésen már felvettetett az alternatíva, hogy vagy 
továbbra is folyóvá kell tenni a tartalék-tőkét, vagy pedig 
redukálni kell a munkát, a hol csak redukálható. Máshol 
talán ez utóbbit választották volna, különösen pedig ná-
lunk, hol telt erszény nélkül semmibe sem merünk fogni, 
de nem igy e nemes Társaságnál. Nem redukálni, hanem 
fokozni kell a munkát — volt a határozat. — Isten országa 
terjesztésében nem visszalépésnek, hanem folytonos elő-
haladásnak kell lennie. Folyóvá kell tenni a fentartási 
alapot, a mit abból elköltenek, nincs elveszve, mert az 
elvetett nemes magnak, ha nem rögtön is, de előbb-utóbb 
mindenesetre meg fogják hozni a magok gazdag gyümöl-
cseiket. Isten, ki eddig kegyelmével kisérte országa ter-
jesztésének nemes munkáját, nem fogja azt elhagyni és 
semmibe menni. 

S a hit nem is csalta meg a társaságot. A mult 
év már meghozta aratását, s ha a hiány nincs is még 
teljesen helyre pótolva, de biztat a reménység, hogy az 
nem növekedni, hanem kevesbedni fog a jelen évben. 
A deficit, melylyel a társaságnak meg kellett küzdenie, 
a mult év elején 67000 font, vagyis körülbelől 700.000 frt 
volt; ezt kellett valamiként helyrepótolni. S ez, igen tekin-
télyes részben sikerült is. Van Angliában a pénzgyűjtés-
nek egy igen praktikus módja, a mit a nagy gyűjtéseknél 
fel szoktak használni s a mi rendesen ki is fizeti magát 
s ez az, hogy egy néhány vagyonos és lelkes ember 
megajánl egy tekintélyes összeget, azon feltétel alatt, hogy-
ha a nagy közönség is összead tízszer, vagy húszszor 
annyit. S ekkor megindul az agitáció, megindul a gyűjtés, 
hogy az ajánlat mellett kivánt összeg összehozassék. És 



ez angol közönség meghozza áldozatát, hogy a felajánlott 
összeget a nemes cél érdekében biztosíthassa. így tett a 
Társaság buzgó támogatói közül is két egyén, mindegyik 
5000—5000 fontot ajánlván meg a Társaság céljaira, ha 
a nagy közönség 50000 fontot ad össze. A követelmény 
nem volt kicsiny, még az angol közönséggel szemben 
sem s ez volt az ok, hogy ha bár igen tekintélyes összeg 
jött is be az önkéntes adakozásokból, de a kivánt összeg 
még sem éretett el. Március 31-éig (a határidő junius 
eleje volt) bejött 25,909 font, körülbelől 270000 frt, a mi 
igen tekintélyesnek mondható, ha tudjuk, hogy ezek az 
adományok csupán a deficit megszüntetésére adattak s 
amellett egész éven át szakadatlanul folytak be az ado-
mányok a folyó kiadások fedezésére. A folyó kiadások 
fedezésére, önkéntes adományokból bejött a mult évben 
137,545 font és 11 shilling, körülbelől 1 millió 500 ezer 
forint, a mi az 1892-ik évi adományokkal szemben 
23,032 font (24000 frt) szaporodást mutat fel. A kiadvá-
nyok eladásából a Társaság jövedelme 99,833 font 7 shil-
ling és 10 pence (1.070,000 frt) volt, mi az előző évi 
bevételt 2961 font 12 shilling 2 pence-szel (30,000 frt) 
múlja felül. Az évi bevétel, eltekintve a tartalékalap 
helyrepótlására begyült összegből, 237,378 font 18 shilling 
és 10 pence-et (körülbelől 2.500,000 frt) tett ki, a minek 
ellenében kiadott a Társaság 220.956 font 13 shilling 
8 pence-et (körülbelől 2.300,000 frt). A napi átlagos kiadás 
az év folyamán 10,000 frt volt. S ezt mind a Krisztus 
evangéliuma által áthatott lelkek buzgalma hordta össze! 
Hol vagyunk mi hozzájuk képest, mi, a kik egy pár ezer, 
forintot csak évek hosszú során át tudunk nagy nehezen 
összekunyorálni?! Az meg csaknem hihetetlen előttünk, 
hogy a Társaság 89 évi fennállása óta a biblia terjesz-
tésére 11 millió 681 ezer 204 fontot, tehát körülbelől 
120 millió forintot költött s mindezt csupán önkéntes 
adományokból. Bámulatos számok, bámulatos lelkesedés 
s bámulatos eredmény ! Bizony Istennek Lelke él e Tár-
saságban. mert más által ily dolgokat létrehozni lehetlenség. 

S a Krisztusi buzgósággal s az elköltött mesés ösz-
szeggel egyenes arányban áll az eredmény is. A világ 
minden részében, még a legelrejtettebb s legbarbárabb 
zugban is ott van a Társaság a maga embereivel. Ha a 
civilizáció csak egy talpalatnyi földet foglal is el valahol, 
az első települők közt ott van a Társaság ágensével s 
kolportöreivel, kik nem rettenve vissza sem fáradságtól, 
sem veszedelemtől, viszik a testi kenyér mellé a soha el 
nem fogyatkozó s az örök életre tápláló lelki kenyeret 
— Istennek igéjében. Nem mondunk sokat, ha azt állítjuk, 
hogy ama 313 nyelv közül, a melyen a Társaság bibliát 
vagy bibliai részt adott ki, van száz olyan, a melynek 
egyetlen irodalmi terméke a Biblia, a melynek nyelv rend-
szerét a Társaság foglalta legelőször össze s tette valóban 
tixirozott szabályokkal bíró nyelvvé. S e szám évről-évre 
emelkedik. Mult évi ismertetésünkben még csak 304 nyel-
vet sorolhattunk fel s az 1893-ik évben e szám már 
313 ra emelkedett s oly nyelvekkel, a miknek bizony 
hírét is alig hallottuk. Az uj nyelvek, melyeken a Társa-

ság bibliát adott ki a kasgar-török, a khond, uj-britániai, 
uripiv, kimambwe, fang. baldo, kongó és knanyama. Mily 
roppant költséggel s mily roppant fáradsággal járhat ily 
félvad népek nyelvének megtanulása, rendszerezése s az 
Isten Igéjének abba átültetése! De a Társaság nem riad 
ezektől vissza s a jutalom fényesen is koronázza a nemes 
törekvést. 

A mult évi forgalom képét a következőkben vázoljuk 
röviden. Az eladott bibliák és bibliai részek száma 1893-
ban volt 4 049,576 példány, a mik részint a bibliás 
boltok, részint a kolportörök által hozattak forgalomba. 
Volt a Társaság szolgálatában 630 rendes kolportőr s 
ezek eladtak 1.043,107 db. bibliát és bibliai részt. A 89 
évi fennállás alatt eladott a Társaság összesen 135.894,552 
bibliát és bibliai részt. Oh bárcsak ugyanannyi lelket 
nyert volna meg a Krisztus evangéliumának ! 

Terünk nem engedi, hogy a munka részleteit egyes 
országonként feltüntessük s csupán a végeredményt mu-
tatjuk ki a főbb országokban. Eladtak Francziaországban 
146,827, Belgiumban 19.832, Németországban a német 
társulatokkal együtt 611.470, Schweiczban 63,847, Ausz-
triában 70,413, Olaszországban 162,637, Spanyolország-
ban 61,870, Portugáliában 18,695, Dániában (a dán nem-
zeti társaság 23.375 példánya mellett) 30,213, Svédor-
szágban 218,049, az Orosz birodalomban 567,630, Török-
országban 36.347, Indiában 360,102, Chinában 182,773 
példányt. Igen sajnálom, hogy nincsenek összegezhető 
adatok Amerikára, Ausztráliára s magára Angliára nézve, 
mert itt levén a legtöbb angol, az eladott példányok 
száma is bizonyára a legtekintélyesebb lenne. 

Hazánban eladtak 1893-ban összesen 64,904 példány 
bibliát és bibliai részt, a miből magyar nyelvű volt 33,111 
példány, többi pedig a nemzetiségekre esik. Ez a tekin-
télyesnek mondható szám eléggé bizonyítja, hogy a mi 
magyar népünk mégis csak vonzódik Isten Igéjéhez; de 
még tekintélyesebb lehetne, ha mi magunk nem összetett 
kezekkel néznénk csak a Társaság nemes munkálkodását 
mi közöttünk, de tettekkel is segítenénk azt kiadványai-
nak terjesztésében. Mult évi ismertetésemben felmutattam 
már -az alkalmakat, a melyeket a biblia terjesztésére 
minden nehézség nélkül fel lehetne használni, ezeket 
most nem szükséges újra felemlítenem; csak azt óhajta-
nám, hogy lelkészeink valóban fel is használnák azokat, 
mert ha nem minden elhintett mag találna is termő ta-
lajra s nem minden eladott biblia nyerne is meg ugyan-
annyi lelket, de a fáradság bizonyosan meghozná gazdag 
aratását azokban, a kiknek keblében az evangélium magvai 
teremnének hatvan vagy száz annyit. De ezt a kérést, 
ezt a könyörgést már valóban nem is merem folytatni, 
mert fájdalommal tapasztaltam, hogy több helyen nem 
hogy meghallgattatásra nem talál, hanem még guny és 
kinevettetés is jut osztályrészéül. A folytatás helyett csak 
két, más irányban felhívó szózatból írok ide néhány sort. 

E Lap legutóbbi számának boritékán Papp Károly 
és K. Tóth Kálmánnak a »Kalászok« érdekében irt fel-
hívásában a következő sorok olvashatók: »Lelkésztár-
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sainkat testvéri bizalommal kérjük fel vállalatunk támo-
gatására különösen, mert az egyházi viszonyok alakulása 
feltétlenül szükségessé teszi, hogy híveink vallásos buzgó-
ságának élesztésére fokozottabb gondot fordítsunk.* Har-
sányi pedig, ugyanazon számban, Hetesi Viktor imáinak 
ismertetésében ezt mondja: »Azt se mondja senki, hogy 
hogy a lelkész nem győzi venni a sok prédikációt. Már 
minő felületes beszéd ez! Tegyük fel ugyanis, hogy a 
közelebbi 20 év alatt 20 kötet prédikáció jelent meg 
átlag 1 frt 20 krjával. így egy évre esik 1 frt 20 kr. 
Bizony szégyen volna egy lelkész szájában a beszéd, hogy 
ő, az ő kenyérkereső eszközeire nem fordít évente 1 frt 
20 krt sem! Mert ezzel arról tenne bizonyságot, hogy 
nincs érzéke, sem katedrája, méltósága, sem hivatása, 
sem egyházi irodalma pártolása iránt, hogy 1 frt 20 krt 
sem fordíthat erre a célra, a mennyit pedig az utolsó 
napszámos is fordít munkás eszközeire. . . Mert minden 
lelkész felelős állása méltóságának, saját egyházának s az 
egyetemes protestáns egyháznak abban, hogy segíti-e tőle 
telhetőleg az irodalom munkásait.* 

S vájjon mit akarok én e sorok idézésével! Rögtön 
megmondom. Távol legyen tőlem, hogy én akár a »Kalá-
szokat* akár Hetessi Viktor imádságos könyvét, akár 
egyéb irodalmi terméket kisebbíteni akarnék; tudom, hogy 
azokra is szükség van s hézagot pótolnak. Csak egy fáj 
nekem s ez az. hogy a mig egy-egy ily munkára felhívó 
szózatban az iró, vagy a szerkesztők ilyen nyilatkozatot 
tehetnek, mint pl. a > Kalászok* szerkesztői: > . . . válla-
latunk egy évi pályafutása alatt nem is remélt pártfogás-
ban részesült . . . s több oldalról felszólíttattunk vállalatunk 
továbbfolytatására stb.* addig mi, a mikor a legmagasz-
tosabb prédikáció-gyűjteményre, az élő és ható Igére : 
a bibliára küldünk szét felhívó szózatokat, mi nemcsak 
azt nem mondhatjuk el, hogy »vállalatunk nem is remélt 
pártfogásban részesült*, de még azt sem, hogy felhívó 
szózatunk csak meghallgattatásra is talált. Csak egy fáj 
nekem, s ez az, hogy Harsányi megmondhatja lelkész-
társainak harag és csufolkodás nyerés nélkül, hogy szé-
gyen volna egy lelkész szájában a beszéd, hogy ő, az 
ő kenyérkereső eszközeire nem fordíthat évente 1 frt 
20 krt s a ki nem fordít arra ennyit legalább, az nem 
áll hivatásának magaslatán, annak nincs érzéke sem 
katedrája, sem hivatása iránt, mert 1 frt 20 krt a leg-
utolsó napszámos is áldoz szerszámaira, addig, ha mi 
azt hirdetjük, hogy tehetnénk valamit az evangélium ter-
jesztésében; hogy ez magasztos hivatásunk volna, mert 
első sorban az evangélium s annak híveink lelkében élő 
ereje a mi legelső kenyéradónk; ha kérünk, könyörgünk, 
annak eredménye nem a szent ügynek előhaladása, hanem 
harag vagy legjobb esetben is guny a felhívást kibocsá-
tani merészkedő iránt. Ezért idéztem én fentebb azt a 
két részt s ha azoknak meg van örvendetes eredménye, 
vájjon nem volna-e méltó, hogy az evangélium terjeszté-
sére, a Társaság nemes munkájának támogatására felhívó 
baráti, testvéri szózat még inkább meghozza amaz örven-
detes eredményt?! Gondoljuk ezt meg igazán s bárcsak 

a jövő évben én is azt Írhatnám ismertetésem kezdetén : 
»Felhívásom egy év alatt nem is remélt pártfogásban 
részesült!« Adja az Isten — hogy ezt írhassam! 

Hamar István. 

Tervezet és indokolás az egyetemes leltár 
készítéséhez. * 

Egyetemes konventünk az országos zsinat 708. és 
705. sz határozatai alapján, az 1893 ik évi 61. számú 
határozatával elrendelte az ev. ref. egyház egyetemes lel-
tárának előkészítését. S e végből egy hét tagból álló bizott-
ságot küldött ki a tervezet megkészítésére azon utasítással, 
hogy azt véleményadás végett az egyházkerületekkel elő-
legesen közölvén, ezen véleményekkel együtt terjessze be 
a konventhez végleges megállapítás végett. 

Ezen kiküldött bizottság Beőthv Zsigmond elnöklete 
alatt Baksay Sándor, Bartha Lajos, Fejes István, György 
Endre, Bernáth Elemér, Széli Kálmán konventi tagokból 
megalakítva s előadóul Fejes Istvánt megbízva, az 1893. 
évi november hóban tartott zsinati ülésszak alkalmával 
a következőkben előadandó tervezetben állapodott meg. 

A bizottság nézete szerint az egyetemes leltárra ha 
valamikor, ugy a mai időben, elkerülhetetlen szükség van, 
mert kétségtelen az, hogy az egyházak rendezett vagyoni 
állapotai s azokból folyólag a lelkészeknek és tanítóknak 
a kor viszonyaihoz mért fizetésök szolgálnak alapjául 
egyházunk fentartásának és előhaladásának. A szellemi 
színvonal emelése lehetetlen e nélkül, mert lelkész- és 
tanítóképző intézeteink most sem szűkölködnek a kor 
igényeinek többé-kevésbé megfelelő berendezésben; de 
hogy az említett pályákra alkalmas egyéneket növelhesse-
nek, arra nézve jó anyag kell, a mely pedig mindinkább 
fogyni fog, ha az egyházi pályák elvesztik vonzó erejüket. 
A vallásszabadság versenyében ez volna a protestáns 
egyházra a legnagyobb veszedelem. 

Az elmúlt időben sok akadálya volt még egy ily 
egyetemes leltár elkészíthetésének, de a legközelebbi zsinat 
biztos alapot adott arra az adózásról szóló t.-c. meg-
hozatala által. Ezen törvénycikk ugyanis elrendeli azt, 
hogy minden egyházban készíttessék Vagyonkönyv és a 
szükséglet évenkinti rendszeres kimutatásban tűntettessék 
elő. Ebből kiindulva kötelességükké válik a végrehajtó 
egyházi hatóságoknak az, hogy az említett törvénynek 
gyakorlatilag is érvényt szerezzenek, a vagyoni állást 
mindenütt nyilvántartsák, hogy így a legalsó foktól, az 
egyházközségektől kezdve, az egyházmegyéken, egyház-
kerületeken és konventen át, fel a zsinatig, mindenki 
ismerje a helyzetet s annak javítására a maga jogköré-
ben közreműködni igyekezzék. Az egyházankénti megelőző 
összeírás alapján elkészítendő egyetemes leltárnak ez a 
becse, ez az értéke. Magában az ily leltár nem ad egye-
lőre sem vagyont, sem vagyonbeli szaporulatot; de állan-
dóan nyilvántartásba helyezi az egyházak vagyoni álla-
potát: folytonossá teszi az egyházmegyék ellenőrzését; 
biztosítja az egyházkerületek felügyeletét; tájékoztatja a 
konventet, hogy az egyetemes egyház rendelkezésére álló 
segélypénzeket hol kell építőleg s a közérdekben felhasz-
nálni ; végül magát a zsinatot oly intézkedésre s törvé-
nyek hozatalára készti, melyek a bajok és hiányok meg-
szüntetésére, vagy enyhítésére legcélszerűbbeknek mutat-
koznak. 

* Az egyházak anyagi életébe mélyen belevágó e fontos 
munkálatot a konventi bizottságtól kaptuk. Felhívjuk rá a figyel-
met. Eszmecserét is lehet fölötte indítani. Szerk. 



A helyes egyházigazgatás, kormányzás és törvény-
hozás magyarországi ev. ref. egyházunk alkotmánya kere-
tében, önkormányzatunk alapelvei szerint ugy működhetik 
egy célra és egyöntetűen, ha az egyházak létalapja min-
den további fokozat előtt ismeretes. így egy egyházmegye, 
avagy annak esperese sem nélkülözheti azt, hogy egy-
házmegyéjének leltára folytonosan kéznél ne legyen, hogy 
így az egyházak vagyonából, a melyről az egyházmegye 
évenkint számot kérni tartozik, semmi el ne pusztuljon 
s ott, a hol a szükségletnek fedezete biztosítva nincs, 
részint az egyházakat uj erőfeszítésre serkentse, arra nézve 
módokat ajánljon, — részint pedig ugy tegye meg aján-
latait az egyházkerülettől, vagy konventtől nyerhető segé-
lyekre, a mint a szükséget a tárgyilagos adatok mutatják. 
De az egyházkerületeknél, illetőleg a püspökök kezénél 
is meg kell lenni a kerületi leltárnak, hogy így a püspökök 
viszont és általuk az egyházkerületek az egyházmegyéket 
és espereseket ellenőrizhessék s esetleg kerületi intézke-
désekkel igyekezzenek a tapasztalt bajokat orvosolni. A 
püspöki egyházlátogatásoknak is leginkább ily szempont-
ból van értelme és szüksége; mert — föltéve, hogy külö-
nösebb vallás-erkölcsi ok lenn nem forog — mi végre a 
püspököknek általános körutakat tenni ? Ennél sokkal 
célszerűbbnek mutatkoznék, ha a kerületi leltár, mint 
utmutató alapján, évenkint csak néhány nagyobb bajjal 
küzdő egyházat látogatnak meg, de ott aztán valami 
maradandó építés nyomát hagynák magok után. P. o. 
helytelen az adókulcs és ez viszálkodások forrásává vált 
az egyházban ; nincs meg a lelkészi, vagy tanítói fizetés 
minimuma, pedig az egyház még megbírná a terhet, de 
hiányzik a buzgóság és jóakarat sat., — ilyenek és effélék 
volnának a püspöki látogatások méltó alkalmai, a melyekre 
nézve a püspök saját kerületi leltárából nyerné a szük-
séges adatokat. Végül az egyetemes leltár a konventre 
nézve szükséges, mert az lesz a konvent zsinórmértéke 
a segélyezés mértékének és sorrendjének megállapításá-
ban, ugy, hogy nem egymás rovására, nem a félrevonult 
szükség mellőzésével, hanem egymás mellett és egymás 
után minden valódi és igazolt szükség envhíttessék és igv 
az egyetemes leltár — a nagy és a dolgok intézését 
jogosan figyelő közönség előtt — magát a konventet is 
ellenőrizze, hogy illetéktelenül nem osztja sem a közalap 
filléreit, sem egyéb közsegélyre utalt pénzt. Ez az általá-
nos vagyoni rend, ha minden fokon keresztül vitetik, las-
sankint aztán gyarapít. erősít, sőt vagyont teremt. Ez 
az egyetemes leltár további értéke. 

Egyébiránt ily leltár inegkészítéséhez csupán egy 
Jelentő ív szükséges, a melynek rovatait minden egyház 
köteles legyen kitölteni. Ezen Jelentő ív mintáját a kellő 
utasításokkal együtt külön íven készítettük el. Ennek 
rovatai a következők : I. Vagyon, a) Épületek, b) Földek. 
c) Tőkepénzek. II. Teher. III. Jövedelem és szükséglet. IV. 
Az egyháztagok évi terhe. V. Lelkészi és tanítói fizetések. 
VI Az egyházak fedezetlen szükségletei. 

Látni való, hogy egy ily jelentő ív, vagy azoknak 
egyszerű összesítése még nem maga a leltár, hanem csak 
azon összes anyag, a melyből a leltárt meg kell szerkesz-
teni. Mégpedig, hogy ugyanazon egy anyagból leltárt 
készíthessen magának az egyházmegye, az egyházkerület 
és a konvent, a végből a jelentő íveket három példány-
ban lesz szükséges az egyházak által kiállíttatni; ezen 
példányok egyikéből a konvent feladata leend aztán az 
egyetemes leltár egybeállítása. 

Ezen egyetemes leltár készítésének módjára nézve 
megjegyzi bizottságunk, hogy valamint a Jelentő ív 
egybeállításánál figyelembe vettük a ft. Zelenka Pál ev. 

püspök ur munkáit, ugy hasznos utmutatóul szolgálhatnak 
azok a leltár szerkesztőjének is. Az egyetemes leltárt 
alaposan meg lehet szerkeszteni a Zelenka" püspök ur 
beosztása szerint is, csakhogy ennek hátránya az, hogy 
többszörösen fordulnak elő az egyházak sat. — és így 
a munka igen nagy terjedelművé 'Válik. Lehet azonban 
ezt egyszerűbbé tenni két módon; az egyik mód volna 
az, hogy csak kétszer forduljanak elő az egyházak, a 
midőn ugy lennének csoportosítandók a Jelentő ív adatai, 
hogy két egymással szemben fekvő táblázaton, két soro-
zatban ismételve, az összes adatok megfelelő rovatokba 
igtattatnának be. A másik mód, a legegyszerűbb pedig 
ez volna: 

I. Egyház neve. II. Lélekszám. III. Templom, torony 
sat. IV. Szenteszközök. V. Lelkészlak és melléképületei. 
VI. Iskola, tanítói lak sat. VII. Egyéb épületek. VIII. Föld-
neműek 1. összes területe; 2. értéke. IX. Tőke-vagvon. 
X. Teher. XI. Fizető egyháztagok száma. XII Egy egv-
háztag Összes terhe. XIII. Az egyháztagok összes fizetése. 
XIV. Ingatlanok jövedelme. XV. Tőkék jövedelme. XVI. 
Egyéb bevételek összesen. XVII. Összes bevétel. XVIII. 
Egyházi és iskolai kiadások összesen (a lelkészi és tanítói 
fizetések nélküli. XIX. Lelkészi fizetés pénzértéke. XX. 
Tanítói, kántori fizetés pénzértéke. XXI. Hiány a lelkészi 
fizetés minimumához. XXII. Hiány a tanítói fizetés mini-
mumához. XXIII. Hiány a korpótlékhoz. XXIV. Hiány az 
egyházi rendes szükséglethez. XXV. Hiány a rendkívüli 
szükséglethez. 

Ezen tervezet két szemben álló nagyobb lapon ölelné 
fel a Jelentő ív adatait, de természetesen, bővebb részle-
tezés nélkül, mert a rovatozás egy sorszám alatt nem 
állítható ki akképen, hogy az minden részletet magába 
foglaljon. Egyetemes leltárnak mindamellett az is megfelel, 
mert főösszegekben mindent kitüntet s fő előnye, hogy 
miután több táblázatban nem sorolja fel többször az 
összes egyházakat, tehát annyival kisebb terjedelmű is 
és kiállítása annyival olcsóbb; hátránya ellenbén az. hogy 
a részleteket nem lehet belőle megtudni, mert az adatok 
összesítve foglaltatnának be egy-egy főrovatban. Azonban 
ha a konvent a Jelentő íveket kellő sorrendben egybefűzeti 
azokból a részletekre nézve mindig meríthető tájékozás 

Végül megjegyzi bizottságunk, hogy miután a Jelentő 
ív a helyes összeírás alapja, minden intézkedést szükséges 
megtenni arra nézve, hogy azok az utasítások értelmében a 
legnagyobb pontossággal és teljes igazsággal állíttassanak 
ki E végből elhatároztatni javasoljuk, hogy az egyház-
kerületek akképen intézkedjenek, hogy az egyházaknak 
három példányban megküldött ívek, minden egyházmegyé-
ben járásonkint kiküldendő egy egyházi és egy világi 
tanácsbiró jelenlétében töltessenek ki az illető presbyte-
riumok által. Az igy kitöltött íveket aztán vizsgálja felül 
és hitelesítse az egyházmegye. Ezen ívekből egy az egyház-
megyénél, egy az egyházkerületnél maradjon, helyi leltár 
készítése végett; egy példány pedig küldessék meg az 
e kerületek által a konventnek. 

Kelt Budapesten, november hóban 1893. 

Beöthy Zsigmond, Fejes István, 
bizottsági elnök. bizottsági előadó. 



I S K O L A Ü G Y . 

Az országos közoktatási tanács működése. 
A közoktatásügyi miniszter 22-ik jelentése szerint. 

Az országos közoktatási tanács munkássága az 
1892—93-iki iskolai évben is állandó és szakadatlan volt. 
mint az előbbi esztendőkben. Nagyobb arányú, több oldalú 
volt ez a tevékenység a nép- és szakoktatás körében, mint 
a középiskolai oktatás terén, noha az utóbbinak a köréből 
is több fontos kérdés fordult meg a tanács tárgyalásain. 

A tanács működésének főbb targyai a következők 
voltak. 

Javaslatot tett a tanács a gyorsírásnak a kereske-
delmi iskolákban való meghonosítására, az aszódi javító-
intézet felszerelésére, a hódmezővásárhelyi kisdedóvónő-
képző házi szabályaira, a reáliskolai jutalomkönyvekre, 
a női kereskedelmi tanfolyamok újjászervezésére, a keres-
kedelmi tanonciskolák szervezetére, a középiskolai tanárok 
fegyelmi eljárása és a középiskolai igazgatói utasításokra 
vonatkozólag; továbbá a polgári leányiskolából a felsőbb 
leányiskolába való átlépés ügyében, a polgári leányisko-
láknál a női kézimunkából teendő magánvizsgálat ügyé-
ben, a képezdei házi ipar tanításának tárgyában, a külföldi 
tanítónői oklevelek honosítására vonatkozólag (kimondván 
egy felmerült eset alkalmából, hogy a porosz felsőbb 
leányiskolák számára érvényes tanítónői oklevél, melynek 
megszerzéséhez csak egy tárgyról való vizsgálat letevése 
szükséges, nálunk csak népiskolai tanképesítő oklevélnek 
tekinthető, de még ehhez is szükséges pótlásul a magyar 
nyelvi és magyar történelmi vizsgálat). Igen fontos a 
tanácsnak a tanszermúzeum újjászervezésére vonatkozó 
javaslata, a mennyiben a muzeumnak működését a közép-
iskolai tanszerek megvizsgálására is kiterjesztendőnek tartja 
és a muzeumnak célszerűbb elhelyezését óhajtja. 

A tanács működésében figyelemre méltó mozzanatok 
továbbá, hogy átvizsgált számos intézeti zárjelentést, vizs-
gálati dolgozatot és ügyiratot, mely vizsgálatokkal általá-
nos érdekű ügyek is kapcsolatba hozattak, mint pl. a 
képezdei igazgatótanácsok újjászervezése, a tanítóképezdei 
tanárok napi díjainak s úti általányainak visszaállítása a 
vármegyei tanítógyüléseken való megjelenhetés céljából. 

A szóbanforgó tanév alatt elkészítette a tanács az 
irás tanításának vezérkönyvére vonatkozó pályázatot, a 
kisdedóvónőképzők felszerelésére vonatkozó jegyzéket, át-
dolgozta a kereskedelmi középiskolák tantervét, kidolgozta 
az ugyanezen iskolai magántanulás feltételeit, a kézműves 
iskolák szervezetét, a kézügyesség tanításának módozatait, 
a középiskolai francia nyelv-tanítók valamint a felső nép-
és polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítésére vonat-
kozó szabályzatot., mely a szigorúbb mérték alkalmazása 
által a vizsgálat emelését van hivatva eszközölni. 

Nagvjelentőségüek voltak a tanács munkásságában 
a teljesített iskolalátogatások s az ezekről szóló jelentések 
részletes tárgyalásai. A jelentések sok örvendetes körül-

ményt konstatálnak, de viszont sok és jelentékeny fogyat-
kozásokat tüntetnek fel, melyeket minél előbb orvosolni kell 

Targyalás alatt van a tanácsnál az osztatlan nép-
iskola tanterve, melynek tárgyalásánál kimondta a tanács, 
hogy az osztatlan népiskolai tanítás céljául egyfelől az 
általános nemzeti és valláserkölcsi alapműveltség meg-
szerzése tűzessék ki, másfelől az élethivatásokra való 
előkészítés. 

Igen terjedelmes rovatot képez a tanács munkássá-
gában annak a sokféle iskolai taneszköznek a megvizs-
gálása, a melyekkel a lefolyt tanévben úgyszólván elhal-
moztatott. E mellett az államiság szempontjából átvizsgálta 
az újvidéki szerb gimnázium, a különböző oláh gimnáziu-
mok és az aradi oláh tanítóképezde tankönyveit. 

Sokra megy a rendszeres tankönyvbirálatok száma 
a mult évben is. Megbiráltatott 180 tankönyv és pedig: 
középiskolai uj tankönyv 25 (engedélyeztetett 19, nem 
engedélyeztetett 6), középiskolai uj kiadású tankönyv 39, 
(eng. 36, nem eng. 3); tehát középiskolai könvvbirálat 
volt összesen 64, ezek közül engedélyeztetett 55 (86ü/0), 
nem engedélyeztetett 9 (14°/0)- Népoktatási tanköny vbirálat. 
uj műnél 26 (eng. 16, nem eng. 10), régi könyv uj ki-
adásban 63 (eng. 55, nem eng. 8); népoktatási mű tehát 
megbiráltatott összesen 89 s ezekből engedélyeztetett 71 
(80°/0), nem engedélyeztetett 18(20°/0)- Könyvtárak szá-
mára megbiráltatott 15 mű, melyek közül középiskolai 
jellegű volt. 12 (mind engedélyeztetett), népiskolai jellegű 
pedig 3 (eng. 2). Nemzetiségi tanintézetek számára a töme-
gesen érkezetteken kívül megbiráltatott 14 mű, és pedig 
középiskolák számára 7 (eng. 5), népiskolák számára 
szintén 7 (eng. 3). Az összes megbírált tankönyvek között 
102 uj kiadású volt., a többi egészen új munka, melyek 
először kerültek a tanács bírálata alá. 

A lefolyt tanévben a tanács összesen 61 ülést tar-
tott, még pedig 29 euiökségit, 16 szakosztályit, 13 bizott-
ságit és 3 teljes ülést. 

A tanács helyiségeinek fölszerelése évről-évre mind 
jobban halad. Az irattár teljesen rendezve van, a tan-
könyv-gyűjtemény cédula-katalógusa a nvárí szünidőben 
elkészült. 

A tanács elnöki székét a mult év március havában 
király ő felsége Fehér Ipolv pannonhalmi apáttal töl-
tötte be. 

A nem-állami tanárok nyugdíjintézete 
— Január 17-én a képviselőház elé terjesztett Törvényjavaslat. — 

l. §. A felekezetek, törvényhatóságok, községek és 
társulatok által, vagy örök alapítványokból (ide nem értve 
a szerzetes-rendek kezén lévő alapítványokat.) fentartott 
középiskolák, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi középisko-
lák (akadémiák) valamint az ily jellegű jogakadémiák, 
tanító-, tanítónő- és kisdedóvó-képző intézetek számára 
országos nyugdíj- és gyámintézet állíttatik, melyből az ezen 
tanintézeteknél alkalmazott igazgatóknak, tanároknak, taní-
tóknak, igazgatónőknek, tanítónőknek nyugdíj vagy veg-



kielégítés, özvegyük és árváik részére temetkezési járulék 
és özvegyi ellátás, illetőleg nevelési járulék biztosíttatik. 

E nyugdíj- és gyámintézet kötelekébe csak oly nyil-
vános tanintézetek vehetők fél, melyeknek állandó fenma-
radásuk biztosítva van. 

2. §. E nyugdíj- és gyámintézetekre nézve minden-
ben, amiről az alább következő szakaszokban külön emlí-
tés nincs, nevezetesen: a szolgálati idő beszámításának s 
a nyugdíjazási és gyámolítási igény beálltának föltételei, 
valamint a beszámítható javadalmazásnak s az igényel-
hető nyugdíjnak, ellátási vagy nevelési járandóságnak meg-
határozása stb. tekintetében az 1885. évi XI-dik törvény-
cikknek a tanárokra vonatkozó rendelkezései szolgálnak 
zsinórmértékül. 

3. §. A nyugdíj- és gyámintézet jövedelméül a követ-
kező források jelöltetnek ki: 

a) A fentebb felsorolt tanintézetek minden rendes 
igazgatója, tanára, tanítója, igazgatónője avagy tanítónője 
köteles évi törzsfizetésének 300 forinton felül levő összege, 
valamint fizetésének minden szaporodása után (ide nem 
számítva a lakpénzt) egyszersmindenkorra 1/s részt a 
nyugdíj- és gyámintézet javára lefizetni. 

b) A tanintézetek fentartói iskolájok minden igazga-
tói. tanári, tanítói, igazgatónői vagy tanítónői, rendes 
állásának törzsfizetése s e törzsfizetés szaporulata után 
évenkint 5%-nyi összeget fizetnek. E tartozás az ürese-
désben levő állások törzsfizetése után is lerovandó. 

c) Az elősorolt intézetek tanulóitól (kivétel nélkül) 
fejenkint és évenkint a jogakadémiáknál 6 forintnyi, a 
többi tanintézeteknél 3 frtnyi díj szedetik. 

d) E nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe tartozó 
mindazon tanintézetek fentartói, kik iskolai épületre vagy 
beruházásra állami segélyt kapnak, e segély után 15 éven 
át 3%-ot tartoznak a nyugdíj- és gyámintézet javára 
fizetni. 

e) Az államkincstár a nyugdíj- és gyámintézet szük-
ségleteihez évenkint 60.000 forinttal járul hozzá. 

Az a) b) és c) alatt kijelölt jövedelmi forrásoknak 
egymáshoz való arányát az iskolafentartók a helyi viszo-
nyok szerint esetleg módosíthatják, de e módosítás mellett 
is az ezen forrásokból eredő jövedelmek végösszegének 
változatlannak kell maradnia. A b) alatt kitüntetett 5 száza-
lékból az illető tanerők terhére áthárítható részlet maxi-
muma 5 százalékban állapíttatik meg. 

Oly intézeteknél, a melyeknél a fenforgó különleges 
viszonyoknál fogva nem valamennyi, hanem csak néhány 
tanerő nyugdíjazásáról kell gondoskodni, az a) és b) alatti 
befizetések csak e tanerőkre szólnak, a c) és d) alatt 
jelölt befizetéseket pedig a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter arányosan állapítja meg. Az illető tanerők megterhe-
lése ez esetben sem lehet nagyobb a fent kitüntetett 
mértéknél. 

Az ezen nyugdíj- és gyámintézetbe történt befizeté-
sek visszatérítésének semmiféle körülmények között sin-
csen helye. 

A némely tanintézeteknél már meglevő nyugdíjala-
pokat ezen országos intézet létesülte után az iskolafen-
tartók tetszésük szerint vagy az a) b) c) és d) alatt elő-
sorolt befizetések alapjául szolgáló tőkeként kezelhetik, 
vagy pedig — az egyesek által eddig teljesített befizeté-
sek visszatérítését illetőleg netalán szerzett jogoknak épség-
ben tartása mellett — más, eredeti rendeltetésükkel rokon 
célokra fordíthatják ; de az ezen országos nyugdíj- és 
gyámintézet kötelékében álló tanintézetek alkalmazottjai s 
hozzátartozóik számára belőlök egy második nyugdíj-
vagy gyámintézetet nem tarthatnak fenn. 

4. § A már fennálló tanintézeteknek e nyugdíj- és 

gyámintézetbe való belépése az illető iskolafentartónak 
jelentkezése alapján, mely jelentkezésnek e törvény életbe-
léptetése után féléven belül kell végbemennie, önkéntesen 
történik. — Ha valamely már fennálló iskola fentartója 
tanintézetével később lép be. köteles a 3. §. a) b) c) és 
d) pontjaiban elősorolt járandóságokat visszamenőleg is 
és pedig 4 százalékos késedelmi kamatokkal együtt akként 
leróni, mintha a jelen törvény életbeléptekor állt volna 
be a nyugdíjintézet kötelékébe; ellenkező esetben alkal-
mazottjainak szolgálata a nyugdíjigényre nézve csakis a 
nyugdíj- és gyámintézetbe való belépéstől számíttatik. 

A jövőben keletkező iskolák fentartói azonban köte-
lesek tanintézetükkel ez országos nyugdíj- és gyáminté-
zetbe belépni, vagy alkalmazottjaik számára legalább oly 
nyugdíjról és hozzátartozóik számára oly ellátásról gon-
doskodni, mint a minőt a jelen törvény biztosit, és pedig 
a nélkül, hogy intézetük tanulóit, vagy alkalmazottjaikat 
az adandó nyugdíjért és ellátásért nagyobb mértékben 
terhelnék meg, mint a minő befizetést a jelen törvény 
szab meg. ellen esetben iskolájok nem számíthat a nyil-
vánossági jogra. 

A nyugdíj- és gyámintézetből kilépésnek nincs helye. 
5. § Az országos nyugdíj- és gyámintézet javára 

befolyó jövedelmek az állam pénztárában a néptanítói 
országos nyugdíj- és gyámintézet szabályai szerint a kor-
mány kezelése alatt álló közalapként kezeltetnek. A 3. §. 
a) és c) pontjaiban megjelölt befizetéseket azonban az 
iskolafentartók szedik be és pedig vagyoni felelősséggel a 
be nem folyó, vagy behajthatatlan fizetések pótlására nézve, 
s aztán az összegeket a szükséges hiteles kimutatásokkal 
együtt beszolgáltatják a nyugdíj- és gyámintézet pénztárába. 
Ugyanekkor beszolgáltatják azon összeget is, mely őket a 
3. §. b), esetleg d) pontja értelmében terheli. 

A fentartókat terhelő e fizetések behajtása az állami 
közadók módjára történik. 

6. §. A törvény életbeléptetését követő minden tiz 
év után a nyugdíj- és gyámintézet jövedelmeiről és kiadá-
sairól részletes matematikai mérleg készítendő s ha e 
mérleg a jövedelmek apasztását megengedi, a 3. §. b) és 
c) pontjaiban megjelölt befizetések mértéke lejebb szál-
líttatik. 

7. §. E nyugdíj- és gyámintézet a kötelékében álló 
tanintézeteknek nemcsak azon igazgatóira, tanáraira, taní-
tóira. igazgatónőire, tanítónőire terjed ki, kik ez országos 
nyugdíj- és gyámintézet életbelépte után törvény- vagy 
szabályszerűen megállapított ily rendes állásokra meg-
felelő képesítéssel, megfelelő minőségben, törvény- vagy 
szabályszerű módon állandóan alkalmaztatnak, hanem 
kiterjed azokra is, kik e törvény életbelépte előtt léptek 
jelen szolgálatukba és pedig már eddig teljesített szolgá-
latuk beszámításával. 

Oly igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők, tanító-
nők, kik ezen nvudíj- és gyámintézet kötelékébe tartozó 
s ugyanazon iskolafentartó gondozásában álló más tan-
intézetnél is vannak k®zös iskolai szolgálatra alkalmazva, 
az ezen közös iskolai szolgálat után egységesen rendsze-
resített fizetésök szerint jönnek e nyugdíj- és gyáminté-
zetnél tekintetbe. Ha azonban ez egységesen rendszeresített 
fizetésök magasabb, mint a nagyobb fizetésű tanintézet 
megfelelő állásának fizetése, a nyugdíj megállapítása csakis 
ez utóbbi fizetés mértéke szerint történhetik meg. 

Az oly igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők, kik 
más, e nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe nem tartozó 
tanintézetnél, vagy más hivatalban is vannak alkalmazva, 
ha a másik intézetnél vagy hivatalnál nyugdíjra van jogo-
sultságuk, ez országos nyugdíj- és gyámintézetbe föl nem 
vehetők; ha peuig máshol nincs nyugdíjra jogosultságuk, 



csak az esetben vehetők fel ez országos nyugdíj- és gvám-
intézetbe, ha az ennek kötelékében álló tanintézetnél 
nagyobb mértékben vannak alkalmazva, mint a másik 
tanintézetben vagy hivatalban, s ha alkalmazásuk rend-
szeres, állandó s legalább is oly mértékű, mint a minő 
az állami tanintézeteknél szokott lenni. Ez esetben nyug-
díjigényök csakis az ezen nyugdíj- és gyámintézet kötelé-
kében alló tanintézetnél való alkalmazásuk szerint szá-
mítandó. 

Minden esetben szükséges, hogy a szóban forgó 
alkalmazottak magyar állampolgárok legyenek. 

8. §. Oly esetben, amidőn a föntebb elősorolt alkal-
mazottaknak nincs természetben való lakásuk vagy lak-
pénzük, a nyugdíjba számítható fizetés megállapításánál 
állandó járandóságuk egyötödrésze lakpénznek vétetik s 
leszámítatik. E rendelkezés áll az esetre is, ha valamely 
alkalmazott lakpénze összes javadalmazásának egyötödré-
szénél kisebb összegben volna megszabva. 

Nem rendszeres s ugyanazon iskola nem minden 
alkalmazottjára kiterjedő, hanem csak egyeseknek rénd-
kívülileg juttatott fizetésemelés vagy pótlék (kivéve az 
igazgatók, igazgatónők magasabb, de rendszeres fizetését) 
a nyugdíjba nem számítható be. 

Másrészt a már megállapított s nyugdíjra jogosító 
fizetést az iskolafentartó semmi körülmények közt sem 
szállíthatja le. 

9. §. A már szolgálatban levő, föntebb (1. §.) elő-
sorolt alkalmazottakat illetőleg, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az általa e célra kinevezendő bizottsággal, 
melyben a pénzügyminiszter kiküldöttje is helyet foglal, a 
bekivánandó hiteles okmányok alapján s az iskolafen tartók 
meghallgatása után minden egyénre nézve külön állapít-
tatja meg azt, hogy a múltban teljesített szolgálati idejők 
és élvezett járandóságuk a nyugdíjazásnál mennyiben 
számítható be. E megállapítást a bizottság az illetők föl-
vételekor az ide vágó törvények rendelkezései s azok 
analógiájának alapján intézi el. 

Ez alkalommal az illetőknek a 24-ik korévét meg-
előző szolgálat ideje a nyugdíjba nem számítható be. A 
jövőben alkalmazandóknál azonban e megszorításnak 
nincs helye. 

10. §. E törvény életbeléptekor már alkalmazásban 
levő egyének fizetésöknek és fizetésük szaporultainak a 
3. § a) pontja szerint beszolgáltatandó ]/3 részén kívül, 
ezen beszolgáltatandó összeg után, javadalmazásuk elnye-
résének időpontjától az említett V3 rész teljes lefizetéseig 
számítva, 4%-os kamatot is kötelesek fizetni. Megengedte-
tik azonban, hogy az őket terhelő xj3 részt s annak itt 
megjelölt kamatait 36—48 havi egyenlő részletben tör-
leszthessék. 

Ha valamely alkalmazottnak nyugdíjazása, vagy hoz-
zátartozóinak ellátása e törlesztés előtt következnék be, 
a törlesztetlenül maradt összegek az illetőnek nyugdíjából 
vagy hozzátartozóinak ellátásából méltányos részletekben 
levonandók lesznek. 

11. §. Az ezen országos nyugdíj- és gyámintézet 
életbeléptét követő első hat évben csupán azon címen, 
hogy valamely alkalmazott a 30-ik szolgálati évet betöl-
tötte, nyugdíjazásnak nincs helye. Azontúl azonban e 
megszorítás megszűnik, 

12. §. A felsorolt alkalmazottak önmaguk kérte 
nyugdíjaztatásuk ügyében az illető felettes hatóság véle-
ményes előterjesztésére a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter határoz. 

Ha valamely tanerő a tanítás és nevelés munkájára 
alkalmatlanná vált, a közszolgálat érdekében szükségelt 
nyugdíjazást a közoktatásügyi kormány megfelelő iskolai 

felügyelő közegének, illetőleg kiküldöttjének, vagy az 
iskola fen tartójának, illetőleg felekezeti főhatóságának 
indítványára, és pedig az ügynek egy vegyes bizottság 
által történt megvizsgálása és előterjesztése alapján, egvet-
értőleg az iskola fentartójával, illetőleg felekezeti főható-
ságával, a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeli el. 
Az itt jelzett vegyes bizottság elnökét és fele részét a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, másik fele részét az 
iskola fentartója, illetőleg egyházi főhatósága nevezi ki. 
Ha az alkalmazott a 30 szolgálati évet betöltötte, vagy 
a 65-ik életévét elérte, vagy pedig, ha szolgálati képtelen-
sége közhatósági orvosi bizonyítványnyal nyilvánvalólag 
igazolva van, az itt említett bizottság közbenjárása el-
marad 

13. §. Egyrészről a jelen országos nyugdíj-és gyám-
intézet kötelékébe tartozó tanintézeteknek itt elősorolt 
alkalmazottjai, másrészről az 1885. évi XI. törvénycikk 
alá eső tisztviselők, tanárok és tanítók közt a nyugdíj 
és ellátás szempontjából viszonosság biztosíttatik, s igy 
a már megtörtént, vagy megtörténendő átlépés esetén 
előbbi szolgálatuk megfelelően kölcsönösen számításba 
vétetik. 

Kiterjesztetik továbbá e viszonosság a nyilvános 
népoktatási, kisdedóvó s egyéb idetartozó intézeteknek 
az 1875-dik évi XXXII. és 1891-dik évi XLIII. törvény-
cikk rendelkezése alá eső alkalmazottjaira is akként, hogy 
a népoktatási, kisdedóvó s egyéb ide tartozó intézeteknél 
eltöltött négy szolgálati év mind a jelen törvénycikkben, 
mind az 1885. évi XI. törvénycikkben értett tanintézetek-
hez történt átlépésnél három szolgálati évnek és viszont 
az ezeknél eltöltött három szolgálati év a népoktatási s 
a többi intézetekhez történt átlépésnél négy évnek szá-
míttatik. 

14. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter e 
nyugdíj- és gyámintézet ügyében évenkint. kimutatást ter-
jeszt a törvényhozás elé, melyben mind a legutóbbi év 
mérlege, mind a nyugdíj- és gyámintézet pénztárának 
állapota, ming a nyugdíjasoknak és gyámolítottaknak lét-
száma, névsora, szolgálatminősége, a nyugdíjazás idejében 
elért életkora, élvezett beszámítható járandósága, a beszá-
mított szolgálat ideje, a nyugdíjnak vagy ellátásnak évi 
összege, a nyugdíjazás és gvámolítás ideje benfoglalva 
legyen. 

E kimutatás egy-egy példánya megküldetik a tanin-
tézetek mindazon fentartóinak, kik ez országos nvugdíj-
és gyámintézet költségeihez hozzájárulnak. 

15. §. E törvény véghajtásával a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter és a pénzügyminiszter bízatnak meg. 

Budapest, 1893. november 15-én. 

Gróf Csáky Albin, 
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. 

T Á R C Z A. 

A vallás lélektani eredete. 
Mióta Kant és Schleiermacher korszakot alkotó 

műveikkel a nyilvánosság elé léptek, a vallás valódi, 
mély lélektani tanulmány tárgya lett. E tanulmány arra 
az eredményre jutott, hogy a vallás a lélek saját ténye, 
az egyén szellemi éleiének kifolyása. Ez eredmény helyes-
sége mellett tanúskodik a sokféle vallásalakok megfigyelése 
és a vele járó tapasztalat, mely azt igazolta, hogy vallása 



csak az embernek van és vallásossá az ember csak szel-
lemi életében lehet. Már ennyi alapján is kimondhatjuk 
Schweizerrel theorice, hogy a vallás tárgyilag a végesnek 
a végtelenhez való reális viszonya; alanvilag: ezen viszony 
bensővé létele, öntudatra jutása, vagy Biedermann preg-
náns kifejezése szerint: a vallás kölcsönviszony isten, 
mint végtelen és ember, mint véges szellem között. így 
a vallás véges szellemi, tehát az állatnak nincs vallása, 
mert az még nem is véges szellemi; Istennek szintén 
nincs vallása, mert. végetlen szellem. 

Mindezek csak általános meghatározások, tehát ki 
nem elégíthetnek. Kutassunk tovább az emberi szellem 
tárházában, hogy ama forrást találjuk meg, melyből a 
vallás éltető vizei buzognak fel. Ennél a kutatásnál 
kísérőnk csak a tapasztalat és lélektan lehet, főleg az 
elsőnek tényeire alapított okoskodás. 

Az emberi szellem három főirányban működik: 
ugyanis a szellem vagy saját bensőnk és a külvilág értel-
mes felfogására törekszik, mint értelem; vagy a bel- és 
külvilágról szerzett képzetek hatását fogadja, mint érzelem, 
vagy végre a képzetek és hatásuk, tehát az értelem és 
érzelem által indíttatva cselekvőleg lép fel, mint akarat. 

Vájjon melyikben székel a vallás? 
Tapasztalat és lélektan számos választ adnak e kér-

désre. A tudósok egy része az értelembe, többen az érze-
lembe, nem jelentéktelen rész az akarat működési körébe 
helyezi a vallást. Vannak olyanok is, kik az értelem és 
akarat együtthatásában keresik a vallást; mások kizárólag 
az érzelem tulajdonának tartják, az értelem működését 
akkorra tartva fenn, midőn a vallás mint tény áll előtte; 
vannak végre olyanok is, kik az emberi szellem műkö-
désének hármas irányába helyezik, mikor más neve nem 
lehet, mint — lelkület. 

Vájjon hol találjuk meg az igazságot ? 
Ha a vallást az emberi szellem egyik vagy másik 

formájába szorítjuk, egyoldalúvá válik. Az értelemvallás 
p. o. hideg, mert csak emlékezőtehetség; az érzelem vallás 
csupán beteges rajongás, melynek neve fanatismus; az 
akaratvallás pedig üres formalismus, melytől a kedély 
egészen távol áll. Leghelyesebbnek látszik azon okosko-
dás, mely a vallást a szellem összességében keresi, de 
ugy, hogy főleg érzelem, mely aztán hat az értelemre és 
akaratra, vagyis a lelkületen alapszik. Ez a vallás meleg, 
mert tulajdona az érzelem; élénk, mert azzá teszi a kép-
zelet ; tiszta, mert gondolkodó és tartalmas, mert gyü-
mölcsöző. 

Az elmondottak alapján a vallás tehát az emberi 
szellem összélete, a lélek életmozgása, saját ténye; egész 
helyesen az, a mint Schweizer és Biederman kifejezte. 
Valóban első az objectum és csak második a subjectum; 
első a tárgy, mely az alanyra hatást gyakorol, mely e 
hatás alatt eszmél, azaz tudatára jut ama hatásnak, mely 
mozgásra ingerli a lelki erőt, midőn aztán ez az erő 
megfelelő módon ugy nyilatkozik, mint vallásos érzelem, 
bár eleinte csak gyarlóan, de hovatovább mindig tökélye-
sebben. Ily nyilatkozás csakis az embernél tapasztalható 
és épen ezért mondjuk, hogy a vallás emberi tulajdon, 
hogy az a lélek organizációjában rejlik, mely az embert 
minden más teremtménytől megkülönbözteti, mivel ugyan-
azon hatás más lényekben hasonló érzelmet fel nem költ. 
Ily módon lehet aztán velünk született vallásról is beszélni, 
t. i. oly emberi tudatunkban rejlő tehetségekről, melyeknél 
fogva a külső eseményeket vallásos szempontból tudjuk 
felfogni s azoktól vallásos hatást nyerhetünk épen ugy, 
mint a hogy fülünk és szemünk szerkezeténél fogva a 
magokban nem hangzó léghullámok hanggá és nem vilá 
gító aeterrezgések világossággá lesznek. Azonnal, a,mint 

a külvilág (objectum) hatást gyakorol az emberre és az 
igy felébresztett tudat folytán a lelki erő mint vallásos 
érzelem nyilatkozik: a szembeállítás is, t. i. a végesnek 
és végetlennek habár primitív érzése megtörténik, kezdve 
a homályos vallásos sejtelmen és innen fel a logikailag 
leghelyesebben kiképzett vallásos tudatig, midőn a szembe-
állítás is elveszti primitív jellegét és teljessé lesz, de nem 
ugy, hogy a végetlent a végestől elválasztja, ellenkezőleg 
mindent, igy önmagát is (t. i. az ember) a végetlenben 
tudja és megfordítva, mikor a szent és profán megkü-
lönböztetések is elenyésznek, mert minden szent, tehát 
nem elkülönítésről; hanem csak megkülönböztetésről le-
het szó. 

Itt, hol a vallás psychologiai eredetéről van szó, 
nem szabad oly messze mennünk. Nem is gondoljuk azt, 
hogy a vallásos érzelem csupán az objectum hatására 
ebred fel, mert igy a vallás nem volna az egyén szellemi 
életének kifolyása. Az objectum mindig hat ugyan, de 
ha e hatást felfogó subjectum hiányzik, abban az esetben 
objectumról nem beszélhetünk, tehát hatásról sem. Ezzel 
csak azt akarjuk mondani, hogy a vallásos érzelem (tudat) 
a kül- és belvilág (természet és ember) együttes hatására 
ébred fel, de közvetlen emberi tulajdonnak marad, mert 
eredeti forrása a lelkület. 

A fennebbiekben eljutottunk volna kérdésünk látszó-
lagos megoldásához, mert a vallás-psychologiai eredetének 
kérdése nemcsak azt foglalja magában, hogy hol van az, 
mi annak forrása, hanem azt is, hogy milyen az a csira, 
azaz milyen lehet első nyilvánulása ? Ez természetes 
következmény, ha hívek akarunk maradni ama fennebbi 
állításunkhoz, hogy »ennél a kutatásnál kísérőnk csak a 
tapasztalat és lélektan lehet, főleg az elsőnek tényeire 
alapított okoskodás«. Ezen a tételen épültek fel az eddigiek 
is és jogosulttá tették azon állítást, hogy a vallás eredeti 
székhelye az emberi lelkület; most már ezen állítás jogo-
sultságát kisértsük meg bebizonyítani tapasztalati és lélek-
tani úton, más szókkal: figyeljük meg azt a mozzanatot, 
mely a vallás első csiráinak életet képes adni, melyből 
fejlődik a további. 

»Midőn az ember még egészen a természetben van 
elmerülve, midőn szellemi és erkölcsi tudata még teljesen 
alszik : akkor még mit. sem tud, mit sem érez arról, hogy 
az ő életszüksége, az ő vágya és a természet között, 
az ő (külön egyéni, tudatos akarattá még nem vált) aka-
rata és valamely más akarat vagy törvény közt valami 
különbség vagy meghasonlás volna. Ha tetszik valakinek 
ezen állapotot az ártatlanság állapotának nevezni: jól 
van; csakhogy ekkor az ártatlanság állapota, midőn az 
ember előtt még semmi sem jó és semmi sem rossz, az 
öntudatlanság, az állat állapota, hol az ember még nem 
tud a jóról, nem a rosszról, hol az, a mit akar, még 
sem az egvjk, sem a másik, mert ha a rosszról nem tud, 
ugy a jóról sem tudhat. De az ember eredeti, azaz rendel-
tetésszerű, lényegének megfelelő állapota nem ez, hanem 
a beszámítás, a betudás alá esés állapota. Amaz első, 
természeti állapot, midőn az ember még teljesen egy a 
természettel, nem az ártatlanság, hanem a nyerseség, az 
állati vágyak, a vadság állapota. Az állat nem jó és nem 
rossz, de az ember állati állapotában vad, rossz, olyan, 
milyennek nem kell lennie.« Az ember ezen állapotából 
csakis a vallásos érzelem nyilvánulására zökkenhet ki, 
azaz: a vallás első nyilvánulása az, mi az embert ter-
mészeti álmából felébreszti és képessé teszi arra, hogy 
ember legyen. 

Midőn az ember természeti álmából felébredt, ama 
benyomások, melyeket a kültermészettől nyer, bizonyára 
nagyon sokban egyeznek meg a gyermek benyomásaival. 



Ezeknek ugyanazon naivsága és élénksége, ugyanazon 
szégyenérzetnélküli egoismusa tapasztalható mindenütt. És 
valamint a gyermekek a földteke bármely részén is mindig 
csak gyermekek, a gyermekes dolgokban megegyezők: 
ugyanezt mondhatjuk a műveletlenek — vagyis a termé-
szeti álomból most felébredt emberek — vallásai egysé-
géről. jobban mondva megegyezőségéről is. Természetesen 
az emberiség Ősvallása homályos és határozatlan volt. 
Nem alaptalan megfigyelésen nyugszik az a vélemény, 
hogy talán épen a gyümölcsöt termő fa és a világító 
testek észlelése tették először a tudatlan emberre azon 
benyomást, hogy élete azoktól függ. A mint e benyomás 
megtörtént, követhették azt a bámulat és rémület, a biza-
lom és borzalom, a remény és félelem érzelmei, melyek 
együtt a vallásos érzelem alkatrészei lehetnek, innen 
érthető a fák és fény isteneinek őstisztelete is mindenhol, 
épen a legfejletlenebb néptörzseknél. És ha figyelemmel 
kisérjük a kis gyermekeket, szintén azt tapasztaljuk, hogy 
azoknak is első vonzalma az anyai emlőt és a villogó 
tárgyakat illeti. 

Talán egyidejűleg vallásos tisztelet tárgya lehetett 
a folyó és forrás is, mint a melyek eloltják a szomjúsá-
got; a hegy és tó, mint a vadak és halak birodalma. 
Majd jött. a hold tisztelete, mely titokzatos fényével nagy 
hatást gyakorolhatott a még gyermek-emberre. A hold 
kultusát csakugyan a nagyon fejletlen törzseknél, mint a 
négereknél, hottentották — és kaliforniaiaknál találjuk. 
A hold után következhetett a csillagok és a kéklő égbolt 
tisztelete. Aztán az egyedet követte a sok: a fát az erdő, 
a folyót és forrást a tenger, a hegyet az egész föld, a 
csillagokat együtt az ég. mint kiterjesztett erősség. A fej-
lődés ezen fokán már az egyedet követő sok személylyé 
lesz. Számos néptörzseknél a kőkultusz is megvan, mi 
nem lehetett első, bármily primitívnek látszik is. mert 
szükségképen a tüz tisztelete előzte meg. melynek eredeti 
lakása a kő. 
(Vége köv.) Molnár Lörincz. 

B E L F Ö L D . 

A budapesti kath. gyűlés határozatai. 
A hétnek fontos egyházpolitikai eseménye volt a 

budapesti kath. nagygyűlés. 
Tényezői, beszédei, határozatai merev, egyoldalű 

felekezeti szellemet Iehellnek. Bármit mondjon is a kleri-
kális befolyás alatt álló napisajtó, a tárgyilagos- szemlélő 
azt a lehangoló benyomást kénytelen konstatálni, hogy 
a kath. gyűlés következményei ebben határozódnak: fele-
kezeti állam, dogmáknak alávetett törvényhozás, római 
befolyásnak alá rendelt politika, felekezeti szempont sze-
rint szervezett és vezetett tanügy, római kath. elvek sze-
rint rendezett családjog és interconfessionalis viszonyok. 
A mi más szavakkal azt jelenti: vesd el te magyar nemzet 
az 1848-iki elveket, a liberális tradíciókat, az 1868-iki 
vallásügyi törvény viszonossági és jogegyenlőségi elvét s 
add be derekadat teljesen a »keresztény« katholikus klé-
rusnak. 

Sokan kiemelik a hercegprímás megnyitó beszédjé-
nek mérsékelt, higgadt hangját. Hát igaz, hogy az a beszéd 

eléggé »svaviter« hangzott »in modo«. de aztán > fortiter* 
intonált >in re«. Még a históriai alaphangot is hamisan 
intonálta, midőn az 1791-iki vallásügyi törvényeket, a 
protestantizmus ez alaptörvényét a katholikusok adomá-
nyaként, quasi engedményeként tüntette fel. A históriával 
foglalkozó hercegprímás tudhatná, hogy a magas klérus, 
tehát a római egyház törvényes képviselete nemcsak hozzá 
nem járult a hivatolt törvényhez, hanem egyenesen tilta-
kozott ellene. 

A többi beszédekben még kevesebb igazságszeretet 
és tárgyilagosság csendült meg. Csak azt az egyet ismer-
hetjük el, hogy a gyűlés szónokai nem igen használtak 
olyan érdes és fanatikus hangot, mint Schopper—Steiner, 
meg a harckáplánok szoktak. Egyebekben konstatálhatjuk, 
hogy a pápistaság türelmetlen szelleme uralkodott a gyű-
lésen. A papi és feudális uralom proklamálása volt e 
gyűlés. A középkor szellemének felébredése. Hadüzenet 
a modern államnak és nem-katholikus egyházaknak. 

Az egyes határozatokat, elfogadások sorrendjében 
ide iktatjuk: 

1. A katholikusok kötelmeiről a magán és közéletben. 

Kimondja a nagygyűlés: 
Nem elég minden egyesnek vallásos életet élni és 

az egyház rendeletei szerint a szentségekben részesülni: 
hanem kötelessége egyszersmind hitét a közéletben is 
vallani. 

Azért a szülőknek kötelessége gyermekeiket katho-
likus hitben nevelni, a hol csak lehet, katholikus iskolába 
járatni és vallásos életükre ügyelni. 

Ezért kiki tőle telhetőleg a katholikus egyleti élet 
előmozdítására törekedjék, katholikus ifjúsági, katholikus 
legény- és munkásegyletekben és katholikus körökben 
részt vegyen és a katholikus jótékonysági egyletek mű-
ködéséhez járuljon. 

A polgárok községi, hatósági és országos képvise-
leti választásaiban rését vegyen és ott megbízható katho-
likus férfiakra és ilyenek hiányában csak arra szavazzon, 
ki a katholikus hitet és egyházat meg nem támadja, 
hanem annak védelmére vállalkozik és ezt határozottan 
meg is fogadja. 

Ezért bárminemű magán- vagy hivatalos eljárásunk-
ban sem tagadhatjuk meg hitünket és egyházunkhoz ily 
állásban is ragaszkodni tartoznak. 

Minthogy az 1868: L1II. t.-c. és kiválta keresztség 
kiszolgáltatására és anyakönyvelésre vonatkozó miniszteri 
rendelet hitelvünkbe ütközik: ezen rendelet visszavonását 
és ezen törvény módosítását szakadatlanul szorgalmazni 
minden katholikusnak kötelessége. 

Végre azt is kimondjuk, hogy a katholikus oly tör-
vény alkotásához sem járulhat, mely a keresztség hit-
közösségéből való kiválás, vagy a vallástalánság útját 
egyengeti. 

2. A katholikus autonómiáról. 

Mondja ki a nagygyűlés: 
Hogy az apostoli király kegyúri és az állam fel-

ügyeleti jogának sérelme nélkül az egyház — a katho-
likus autonomia mielőbbi életbe léptetésével — közegei 
által maga intézze mindazon ügyét, mely jelenleg a par-
lamenti kormány hatáskörébe vonatott. 



3. A polgári házasság ellen. 

Mi. kik hazánkat ugy szeretjük, mint egyházunkat 
és ezt a szeretetet hitünkből merítjük, annak kegyeletes 
emlékében, hogy Szent István első királyunk a keresztény 
katholika vallás alapján szervezte a magyar államot és 
hogy az. hála az isteni gondviselésnek, közel kilenc szá-
zad viharait átélni, polgárosodni és megerősödni képes 
volt, tudjuk és hisszük, hogy az állam jól felfogott érdeke 
a kath. egyház érdekével ellentétes nem lehet. 

Oly politikát tehát, mely a haza törvényeit egyhá-
zunk hitelveivel ellentétbe hozza és a mely csak már 
azért is hazánk különféle hitű és ajkú polgárai megnyug-
vását kizárja; nemcsak vallásunkkal, de hazaszeretetünk-
kel sem tudnánk megegyeztetni. 

A házasság előttünk szentség s mint ilyen az egy-
ház joghatóságához tartozik. 

Az egyház ennek anyagi viszonylataiban eddig is 
az állam igényeire tekintettel volt, az állam pedig meg-
védte annak társadalmi és anyagi következményeit, sőt 
máshitűek házassági jogát azok megnyugvásával megál-
lapította és ezen viszonyokat rendezte. Ehhez tehát min-
denkor készségesén járulhatunk. 

De más a polgári házasság. Ez a házasság dolgában 
az egyház joghatóságát az állam joghatóságába vonja. 

Ez az, a mibe, legalább mi katholikusok, soha bele 
nem nyugodhatunk, a minek törvénybe iktatása ellen 
jelenleg minden törvényes uton és módon küzdünk és 
ha ez mégis megtörténnék, ennek másílása érdekében 
nem szűnnénk meg e küzdelmet ugyanazon törvényes 
úton tovább is folytatni. 

4. A kath. nevelésügyről és iskolákról. 

A hol annak szüksége fenforog, arról kell gondos-
kodni, hogy katholikus kisdedóvodával bírjunk. Már létező 
katholikus népiskoláinkat fenn kell tartanunk és mindenütt 
a hol katholikus népiskola felállítását a katholikusok 
száma megengedi, ilyenek létesítésére kell törekednünk. 

Katholikus középiskoláinkat és jogakadémiáinkat 
igyekezzünk szinte rendeltetésük és alapítványaik értel-
mében fentartani, ugy, hogy azok ne csak névleg, hanem 
tényleg is katholikusok legyenek és ezért kívánnunk kell, 
hogy ott a katholikus egyház befolyása és vezetése érvé-
nyesüljön. 

A katholikus Pázmán-egyetemet mint katholikus 
egyetemet kívánjuk bírhatni, hogy az egyetemi katholikus 
alapítványok katholikus egyetemnek szolgáljanak 

K Ü L F Ö L D . 

Az északamerikai Egyesült-Államok vallási 
statisztikája. 

Az északamerikai statisztikai hivatal minap bocsá-
totta ki jelentését az Egyesült-Államok felekezetközi viszo-
nyairól. Mint forrásunk, az A. Ev. Luth, Kztg. mondja, 
ez az első eset, hogy a kormány, mely itt is minden tíz 
évben rendez népszámlálást, az Egyesült Államok polgá-
rainak vallási állapotát is figyelembe vette és statiszti-
kailag feldolgoztatta. 

Az első északamerikai vallásfelekezeti lista nagyon 
tarka-barka. A hivatalos statisztika szerint az Egyesült 

Államokban 128 hitfelekezet van. Igaz, hogy ez a nagy 
szám részben a miatt is van, mert a rokon sőt egyazon 
egyházakat pl. nyelv, származás, theol. irány stb. szerint 
mind külön felekezetnek veszi: pl. 16-féle lutheránus, 
7-féle katholikus, 13-féle baptista, vagy 20-féle református 
és presbyterianus felekezetet különböztet meg. De ez a 
megkülönböztetés nem egészen önkényes, mert magok az 
érdekelt felekezetek is megteszik. 

A statisztikai jelentés különben ezt a tömérdek hit-
felekezetet a vallás teljesen szabad gyakorlatán kívül a 
Nagy-Brittaniával való nyelvi közösségből és sűrű érint-
kezésből magyarázza. Nagv-Brittania a prot. szekták 
meleg-ágya, nagy részt onnan vándorolnak Amerikába, 
de ott aztán ujabb alszektákká alakulnak. 

Az Egyesült-Államok 128 hitfelekezete 144.000 gyü-
lekezetre oszlik, melyekben 122 ezer lelkész működik és 
140.000 templom van. A templomok 680 ezer dollár 
értéket képviselnek és 43 millió ülőhelylyel vannak építve. 
A 128 hitfelekezetnek mintegy fele 10.000-nél kevesebb 
hívőt számlál, ugy hogy a valóságban csak felényi hit-
felekezetet lehet venni, minthogy ezeknek az apró szek-
táknak az élete néha csak pár évig tart. Gomba módra 
teremnek, de ép oly hirtelen el is enyésznek. 

A »nagy« hitfelekezetek közé számíttatnak: a római 
katholikusok, a lutheránusok, presbyteriánusok, a metho-
disták, a baptisták, a reformátusok, az anglikánusok, kon-
gregácíonalisták stb. Ezek közül az utolsó tíz év alatt 
a szaporodás a következő százalékot mutatj a : a luthe-
ránusok 68%, a methodisták 57%, a z anglikánusok 48%, 
a presbyteriánusok 39%, a baptisták 37%, a római ka-
tholikusok 35%, a kongregációnálisták (a puritánok utódai) 
33%, a püspökös methodisták 30%-ot szaporodtak. 

A nagy hitfelekezetek népessége következő: 

Római katholikusok 6.276,499 
Methodisták (17-féle árnyalattal) . . 4.589,284 
Baptisták (13-féle árnyalattal) . . . 3.693,344 
Reformátusok (presbyteriánusok, kon-

gregácionalisták. püspökös reformá-
tusok) 2.109,449 

Lutheránusok 1.207,215 
Anglikánusok 540,509 

A kisebb felekezetek között a következők a népe-
sebbek : 

Egyesült protestánsok 205,646 
Evang. protestánsok 169,469 
Mormonok 166,125 
Ouákerek 107,208 
Anabaptisták.- 73,795 
Unitáriusok 67,749 
Spiritisták 45,030 

A most megnevezetteken kívül még számtalan prot. 
eredetű kis szekta van az Egyesült Államokban, melyeket 
s a fentebb említett nagy hitfélekezeteket ha összevetjük, 
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ugy fogjuk találni, hogy a különböző prot. hitfelekezetek 
az Egyesült Államok népességének közel két harmadát 
alkotják. Viszont ha a különböző felekezetek növekedési 
százalékát vesszük tekintetbe, a prot. egyházak legtöbbje 
e tekintetben is elébe vág a római kath. hitfelekezetnek. 
Még kedvezőbb az Egyesült Államok protestántizmusának 
a szaporodása, ha figyelembe veszszük az Amerikába 
vándorlás statisztikájának azt a tényét, hogy legújabb 
időben az európai kath. országokból aránylag sokkal 
többen költöznek ki Amerikába, mint a prot. országokból. 
A beköltözés általi szaporodás tehát nagyobb lehet a 
római, mint az evang. hitvallású lakosságnál. 

Végül mint nagyon figyelemre méltó adatot kiemel-
jük, hogy az Egyesült Államokban orthodox és reform-
zsidó együtt véve csupán csak 130,496-ot mutat ki a 
jelentés, tehát oly számot, a melyet a mi Budapest fő-
és székvárosi zsidóságunk is meghalad. 

Krónikás. 

R É G I S É G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

VI. Alvinczi betegeskedik, m a j d meg lá toga t j a a fe jedelmet 
Nagy-Szombatban. Ennek szerencséje hanyat l ik , m a j d emel-
kedik. A »kis gróf« nevelése. Rémülés Kassán. Bouquois halála. 
Pasqui l Rákóczi és Alvinczi ellen, Utas í tás a »kis gróf* neve-
lése, Károlyi beál l í tása s Geleji felszentelése i ránt . Hirek a 

békealkuról . Bocatius udvar i his tor icus ha lá la 1 6 2 1 . 

A fehérhegyi csatavesztés valóságos bomlasztó hatás-
sal volt a Bethlenféle szövetségre. A >kassai piacra hamis 
és rettentő híreket hordtak® mondja a fejedelem. Ugy, 
hogy kénytelennek látta magát 1620. nov. 28-án Nagy-
Szombatból kelt levelében rámutatni a csatavesztés okaira 
s az ő hadai létszámára (csak fizetett lovas 12 ezer 
volt), a Frigyesére (18 ezer ember), a cseh-morva-szilé-
ziai városok áldozatkészségére. Egyúttal lefesti mi vár-
Magyarországra, a fösvény városokra, a melyek még 
zálogra sem adnak kölcsön sem pénzt, hogyha a háború 
jogán lógja az országot obtineálni a császár. »Ne gondol-
kodjék senki arról a magyar nemzet közül, hogy Magyar-
országon jószágot bírhasson . . . vallonokkal rakják meg 
a városokat, ugy néppel és a mi több, sem lutheránus, 
sem helvetica confessio nem lesz ebben a seculumban 
többé; de hát ám lássák.« Alvinczinak meghagyja, hogy 
a kassai tanácsban olvassa fel e levelet . . . »lássák ha 
félserkennek-e mert bizony nincs gyűlöltebb hely Ferdi-
nándnak Kassánál, hol megölték a jézsuitákat.« 1 Alvinczi 
3 parancsnak bizonyosan eleget is tett. 

Midőn Alvinczi a beszterczebányai országgyűlésről 
visszatért Kassára, ugy látszik, betegeskedett; de még igy 
is kész volt — hihetőleg, ezen levele folytán — fejedelmét 
a táborban meglátogatni, mit azzal levélben tudatott, 
Bethlen ekkor még Nagy-Szombatban volt és onnan írja 
Alvinczinak (d. 4. dec. 1620. hora 5 promeridiana), hogy 
szándokát nagyon kedvesen veszi s parancsolt a bíráknak, 
hogy Alvinczinak kocsiról és lovakról gondoskodjanak; 

1 Eredetije Lőcse város levéltárában. Onnan közié Szilágyi 
S. a Történ, tár 1886. foly. 10—12. lapján. 

de egyébiránt kéri. hogy a fejedelem kedveért, ha ereje 
az utat rneg nem fogná bírni: ne periclitaltassa egészségét. 
Nagy-Szombatban — írja tovább a fejedelem — békes-
ségben van s csak mennének hozzája a státusok, nem 
az hadra annyi végre, mint a békesség conditioinak meg-
értéseért, hogy azután reá ne vetnének semmiből . . . 

Alvinczi, mintegy pasquilból kitetszik, csakugyan fel-
kereste a fejedelmet Szombatban. A fejedelemnek jól eshetett 
a lelkész s a bizalmas barát vigasztalása épen ekkor, midőn 
a kedvezőtlen események miatt úgyszólván a Dráva part-
jairól kellett visszavonulnia. 

E visszavonulást nagyon felhasználta 11. Ferdinánd. 
1620. dec 10-kén ugyanis nyilt levelet adott ki s a 
pozsonyi és besztercze-bányai országgyűlések végzéseit 
semmiseknek nyilvánítja; egy kétértelmű amnestia-levéllel 
kegyelmet igér és felhatalmazza Eszterházyt, hogy jószá-
gokat ígérjen az átpártolóknak. Pázmány szintén a vissza-
édesgetésben fáradozott. E bécsi csalétkek meg is tették 
hatásukat; e mellett Bouquois csász. vezér is beütött az 
országba. A fejedelem most elől. oldalt és hátul németek 
s lengyelek, sőt egykori hívei egynémelyike által is fenye-
gettetvén. francia közbenjárás mellett, nj alkudozást kezdett 
II. Ferdinánddal; de a mely 1621. april. 9-én félben-
szakadt. 

A Ferdinánd békepontjait feleségéhez is megküldte 
a fejedelem Kassára, irván ennek (Nagy-Szombatból 1621. 
húsvét estvéjén öt órakor), hogy hivatván Alvinczi Pétert, 
Palaticz uraimékat (a kassai kamara tagjait) s a bírót 
harmad magával, olvastassa meg velők, mily illetlen és 
gyalázatos szavakat használ és minemű békességet akarna 
a német, ki az bécsi végzést és a maga coronatioja idején 
az 17-ik conditiot nem hogy teljesíteni akarná; sőt tiltja, 
hogy ingyen se említsék . . . Szóval pedig azt üzente a 
francuz mediatoroktól, hogy minden erősségben német 
praesidiumokat vegyenek be, különben nem békél. Igv 
levén a dolog alá jő a fejedelem Kassára; a várakat 
ott fenn őrséggel megrakja. 1 

A fejedelmet 112 régi híve hagyá el s Forgách 
nádor is, ki soha sem volt Őszinte híve, visszapártolt: 
Széchy György nemcsak elpártolt, hanem arra is kötelezé 
magát, hogy megtámadja a »választott királyt.« Thurzó 
Imre szintén haza ment, kiben legjobban bízott. De a 
fejedelem még ekkor sem csüggedt el. 1621. jani 28-kán. 
Putnok melletti táborából, egy könyvét kéri AlvinczitőL 
»mely a hadakozás dolgáról jó ordoval tanít, melyet 
Alvinczi olvasni kért vala el.« »Mint Isten büntetéséről 
értesíti Alvinczit azon szerencsétlenségről, mely az elpár-
tolt Széchy György családját érte, t, i, hogy Széchy középső 
lányát, 2 szolgálót. 2 darabontot és a főporkolábot meg-
ütötte a mennykő Murány alatt. Tudatja, hogy egy török 
csausz jó válaszszal érkezett. ígéri, hogy a császár leve-
leinek translatioit megküldi Alvinczinak; tudatja, hogy az 
egri, szolnoki és hatvani törökhad be lóg érkezni táborába 
s az erdélyi hadból 4000 ember érkezett; de a (felső-
magyarországi) vármegyék rákháton másznak.* 

És ha magyarországi szövetségesei elhagyák is 
> választott királyukat« — ő nem hagyá el magát és 
Isten is megsegíté; diadalt diadalra aratott újra Össze-
köttetései Alvinczivűl, a hadi zaj Közt sem szűntek meg. 
Biztos, hogy Alvinczi őt mindenről értesíté, a mi Kassán 
és környékén történik; ellenőrizte a kassai tanácsot, a 
Kassán székelő szepesi kamarát s mintegy helytartója 
volt (ha szabad e kifejezéssel élnünk), a választott király-
nak Kassán, e mellett vezette a választott király unoka-

1 Bethlen G. levele Tört. tár 1879. foly. 205. lap stb 



öcscsének — Bethlen Istóknak, öreg Bethlen István fiának, 
kit közönségesen »kis grófnak« neveztek, nevelését. 

1621. juni. utóján épen a »kis gróf studiumának 
continuálása felől< irt Alvinczi a választott királynak, nem 
javalván más helyet e célból Kassánál; de a kassai por-
koláb, kit maga Alvinczi s a kassaiak is ajánlottak, egykor 
neki s ki alkalmasint Bethlen húsvéti levelét is haza 
vitte, »annyira elrémítette Kassát és az darab földet 
(Kasa környékén), hogy a fejedelem-aszszonyt nagy obdes-
tatiokkal (a kassaiak) maguk kényszerítették Kassáról nagy 
hirtelenséggel kiindulni, kiről sírva panaszkodott levelében 
férjének;« egyszersmind kérte — ugy látszik — hogy a 
kis grófot is magával vihesse. A »választott király« nem 
ellenkezett benne; de — 1621. juli. 2-án Rima-Szombat 
mellett fekvő táborából parancsolja Alvinczinek, hogy 
Károlit — a ki a kis gróf egyik nevelője volt, ne bocsássa 
el, hanem taníttassa vele az ifjakat és alumnusokat* 
(kiket Bethlen taníttatott Kassán). Egyszersmind jó híre-
ket is közöl. írja, hogy az ellenség megértvén Rima-
Szombathoz szállását, Filek alól a Bányavárosok félé futott; 
a Pálffy hadai Dévénynél szekereit elhagyván, nagy siet-
séggel átköltözött a fenyves hegyen. Ezek üldözésére 
másfélezer jó lovassal Egri Istvánt küldötte; Filekben 
másfélszáz gyalog és ötven lovas maradt, a hitetlen 
Herencsényi mellett. Egri István hadai a hitetlen Bosnyák 
Tamást elfogták s ezt rabul küldi Kassára; kópiás serege 
pedig a választott királyhoz esküdt és táborában van; 
maga jó állapotban van s hada naponként szaporodik. 
Sajnálja, hogy a kassaiak nem hogy megbüntették volna 
a hamis hir-költő porkolábot, hanem még nagyobb hitelt 
adtak neki s feleségének el kelle hagynia Kassát. »Bezzeg 
ha a kassaiak oly félelmesek, bár idején vegyenek a 
kőfaltól búcsút; holott mi vagyunk itt az ellenség orra 
előtt, mégis ők félnek ott a hátunk mögött !> 1 . . . 

Örvendetesebb levelet kaptak Alvincziék 1621. juli. 
11 -kéről. Balassa-gyarmathi táborából azt irja meg a 
fejedelem, 1621. juli. 10. egy szombati napon, hogy >az 
Úristen szép győzedelmet adott« a felkelőknek Horváth 
István nevű kapitánya a fejedelemnek »eltapodtatta a 
szép franczus, spanyol, német kornétákat. s a tábor széléig 
vágta. Melyet Bouquoi látván . . . 300 főszemélyekkel felült 
és kijött segítségökre . . . De biz azok megfutamodtanak. 
Bouquoit elevenen adta volt az Úristen kézben . . . de az 
mely két katona fogta volt, félvén attól, hogy elszabadul. 
levágták s vele együtt sok főkapitányokat, hadnagyokat; 
három főkapitányt elevenen fogtak el . . . A harc 10 óra-
kor kezdetvén. 11 óra után végződött el és a mieink 
szép győzedelemmel, két katona elvesztésével és nyolc 
megsebesedésével jöttenek be (Érsek-) Újvárba . . . A 
magyar generálist Pálfftt is az elmúlt estén fogták el, 
hadát megverték . . Köztük nagy az éhség stb.« a 

Bouquoiban a bécsi kormány és a magyar kathol. 
klérus erős oszlopát vesztette el. Szemökben ez volt a 
bosszuló angyal, ki a Kassán felboncolt jezsuitákért véres 
bosszút fog állani. Egy 1621-ben kelt »Pasquilus« 1 ezt így 
jövendöli meg: 

> Rákóczy ott alatt Kassa városával. 
Bátor meggyóngyék egyött Alvinczival, 
[gen kereskedik mártírok tagjával, 
Kiket megevének Kassán Rákóczy val. 

»Az égen felfelé házat csináljanak, 
Lucifer ördegnek kik régen hódolnak, 
Eb eszik vériben talán Rákóczynak, 
Ha keziben akad vala Bouquoinak ; 
Megfizet bópénzzel, mint olyan gyilkosnak !« 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 
1 Történelmi tár 1886. foly. 35—36. lap. 
2 Tört, tár 1886. foly. 40—42. lap. 

IRODALOM. 
** Vallás-erkölcsi viszonyok a római császár-

ság fénykorában. Friedlánder nyomán magyarra átdol-
gozta dr. Bozóky Alajos kir. tanácsos, a nagyváradi kir. 
jogakadémia igazgatója s ugyanott a római jog nv. r. 
tanára, Nagyvárad, 1894., szerző sajátja, 298 lap. ára 
2 frt, megrendelhető a szerzőnél. — Becses tudományos 
munka, mely tanulságosan ismerteti azt a tarka-barka 
vallás-erkölcsi életet, mely az ókori Rómában a császárság 
fénykorában uralkodott. Három részre oszlik: I. Vallási 
viszonyok: 1. a pogány vallás; 2 a zsidóság és a keresz-
tyénség; 3. a keresztyénség. II. A bölcsészet mint az 
erkölcsösség tanítója. III. A halhatatlansági hit, és pedig 
a művelteké, a műveletleneké, a szellemekben való hit, 
és végül az antik és a keresztyén halhatatlansági hit 
közötti különbség. — A munkának különös sulvt és értéket 
kölcsönöz az a körülmény, hogy mindenütt a közvetlen 
forrásokból merít, s ezért egészen tárgyilagos, megbízható 
képet nvujt a római világ valláserkölcsi életéről. Tartal-
mas fejtegetéseivel, széleskörű tudásával nem annyira az 
érdekes, mint inkább az értékes művek közé tartozik, 
melyet haszonnal olvashat a történész, a theologus és 
a moralista. Egyetlen kifogás az irály ellen emelhető, 
mely helyenként kissé nehézkes és nem eléggé magyaros. 
A tartalmas munkára felhívjuk olvasóink figyelmét. 

* Protestáns Szemle. Irodalmi társaságunk e derék 
folyóiratának f. évi I. füzete a napokban hagyta el a 
sajtót Kenessey Bcla szerkesztésében. Ezzel a füzettel 
lett havi szemlévé az eddig évnegyedes folyóirat. A füzet 
értekezései mind aktuális érdekű tárgyakkal foglalkoznak. 
Dr. Sincerus a római kath. egyházi .javakról kezd meg 
egy igen érdekes tanulmányt. Pokoly József, a Gesztre 
választott fiatal lelkésztársunk a magyar prot. házassági 
jog rövid története 1786-ig című értekezésbe fog. Várnai 
Sándor a polgári házasságról szóló törvénytervezethez füz 
könnyed modorban de alapos tárgyismerettel érdekes észre-
vételeket. Közölve van továbbá a füzetben dr. Pulszky 
Ágostnak a mult évben tartott felolvasása a jelenkori 
társadalmi mozgalmakról. A könyvismertető rovatban 
dr. Szlávik Mátyás mutatja be Schmidt B. S. német tudós-
nak »Der Austritt. aus der Kirche« című aktuális tárgyú 
munkáját. A füzetet szokás szerint hazai és külföldi iro-
dalmi szemle s az Irodalmi Társaságnak pályatélele rekeszti 
be. A havonként (julius és augusztus kivételével) megjelenő 
szemlét az írod. Társulat tagjai tagsági illetményként, 
nem tagok 4 frt előfizetési díjért kapják. A tagsági és 
előfizetési díjak a Társaság titkárához (Budapest, IX. Cse-
pel-rakpart 7. sz.) intézendők. 

** Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Nélkü-
lözhetetlen utmutató lelkészek, birák, ügyvédek, tanítók 
s egyházi ügyekben működő tisztviselők számára, irta 
Eötvös Károly Lajos. II. kötet, 486 lap. Budapest, 1893. 
Hornvánszky V. kiadása. — A nagy munka e II. és be-
fejező kötete a hazai felekezeti i^kolajogot ismerteti törté-



nelinileg és tételes jogi érvénye szerint. Az első könyv 
általános történeti áttekintést nyújt az iskolajog kifejlődé-
séről, és pedig a középkortól egészen napjainkig. A második 
könyvben a felekezeti népiskolák iskolajoga van ismertetve 
a különböző egyházak rendszabályai szerint. A harmadik-
könyv a felekezeti középiskolák szervezetére, rendtartására, 
a tanárok nyugdíjügyére, az állami felügyelet gyakorlására, 
a tanárképzésre stb vonatkozó szabályokkal foglalkozik 
— szintén mindenik iskolafentartó felekezetre kiterjesz-
kedve. Végre a negyedik könyv a felekezeti főiskolák 
jogait, szervezetét, rendtartási stb. szabályait foglalja magá-
ban. A hézagpótló munkával egyidejűleg megjelent az 
»Egyházi közigazgatás térképe« is, egy szép kivitelű, szí-
nezett s a maga nemében első egyházi térkép, melyet 
a munka megrendelői ingyen kapnak, különben pedig az 
ára 2 frt, vászonra húzva vagy léccel ellátva 4 írt. Addig 
is, mig e nagyobb munkát és a hozzácsatolt térképet 
részletesebben ismertetnők, felhívjuk rá az olvasó közönség 
figyelmét. Megrendelhető Hornyánszky V. könyvkereske-
désében Budapesten. 

** »Az 1848 —49-iki magyar szabadságharc tör 
ténete* című munkából most jelent meg a negyedik füzet. 
Gracza György e füzetben az utolsó pozsonyi országgyű-
lés működését írja le, élénk színekkel ecsetelvén azt a 
szívós küzdelmet, a melyet az utolsó rendi országgyűlés 
liberális ellenzéke, élén Battyány Lajos gróffal és Kossuth 
Lajossal, az alkotmányos reformok érdekében kifejtett. 
E küzdelmek keretében a szerző V. Ferdinánd, Kossuth 
Lajos és István főherceg-nádor tömör életrajzát adja elő. 
— A szöveget ezúttal is szép képek illusztrálják, melyek 
mind egykorú rajzok után készültek. Az első István fő-
herceg országos körutjábót mutat be egy jelenetet, a 
második gróf Széchenyi István egy régi arcképének 
reprodukciója; ezt egy a bécsi forradalom idején megjelent 
alegorikus kép köve.ti, melyen mint »a legnagyobb ember« 
Kossuth, mint »a legkisebb ember« V. Ferdinánd császár 
van feltüntetve. Következnek Kossuth Lajos monoki szülő-
háza, a tállyai templom, melyben Kossuthot megkeresz-
telték, Kossuth neje, gyermekei, Batthyány és Kossuth, 
István főherceg és végül egy 1849-iki Andrássy Manótól 
rajzolt humorisztikus rajz, a mely még eddig sehol repro-
dukálva nem volt. — A munka megrendelhető a szabadság-
harc története kiadóhivatalában Lampel Róbert (Wodianer 
F. és Fiai) könykiadóhivatalában. (Budapest, Andrássy-ut 
21. szám.) A kiadóhivatal azon újítást léptette életbe, 
hogy egy havi (2 füzetre 60 kr-val) előfizetéseket is elfo-
gad. Előfizetési ára egy negyed évre 6 füzet, 1 frt 80 kr., 
egy-egy füzet ára 30 kr. Gyűjtőknek 7 példány után egy 
tiszteletpéldány, vagy ennek bolti ára jár. 

** A Magyar Tájszótárból, melyet a m. t. Aka-
démia megbízásából Szinnyei József egyetemi professzor 
szerkeszt és Hornyánszky V. könyvkereskedése ad ki. 
megjelent a III. füzet, mely a Cserés—Egér közti anyagot 
közli abban a modorban, melyet az I. füzet megjelenése 
alkalmával ismertettünk. A munka évnegyedes, 8—9 íves 
füzetekben, nagy kvart alakban jeleniK meg. Előfizetési 
ára évenként 4 frt, mely összeg Hornyánszky V. könyv-
kereskedőhöz (Budapest, Akadémia bérháza) küldendő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Folyó januárius hó 7-ik napján 

a beregsomi ev. ref. lelkészi állásra közmegegyezéssel Sütő 
Miklós kajdanói, Zámbory Zoltán m.-kaszonyi rendes-, 
Mi zsák Péter munkácsi helyettes, Konez .lános macsolai, 
és Seres Ábrahám beregszászi segédlelkészek jelöltettek 
ki; a választás február 4-én lesz. 

* Rövid hirek. A református zsinat díszküldöttsége 
Kun Bertalan püspök és Tisza Kálmán főgondnok veze-
tése alatt január 25-én fog a királynál tisztelegni, hogy 
az egyháztörvények szentesítéseért a zsinat nevében kö-
szönetét fejezze ki. — A miskolesi ref. főgimnázium 
tanári kara gróf Csáky Albin közoktatási minisztert a nem 
állami tanárok nyugdíjazásáról szóló törvényjavaslat beter-
jesztése alkalmából táviratilag üdvözölte. — A közokta-
tásügyi miniszter a h.-nánási ref. gimnázium 5 —6-ik és 
a kisújszállási ref. gimnázium 7-ik osztályainak a nyil-
vánossági jogot a folyó évre megadta. — Az első slöjd-
iskolát a fővárosban a protestáns országos árvaházban 
a mult héten rendezték be, Guttenberg Fái szaktanár 
vezetése alatt 30 fiú növendék nyer oktatást egyelőre a 
famunkálatokból. 

* A budapesti kath nagygyűlés hatása a fővá-
ros és a vidék művelt társadalmára koránt sem tette azt 
a nagy hatást, a mit tőle a rendezők és résztvevők vár-
tak. A gyűlés közönsége néhány feudális mágnáson és 
ellenzéki képviselőn kívül csupa pap, papi szolgálatban 
álló világi, meg hecckáplán s az általok fellif'erált paraszt-
ból állott. A gyűlés szelleme, az elmondott beszédek s a 
vita nélkül elfogadott határozatok tartalma olyan közép-
korba való egyházpolitikát proklamált, melyet ha a ter-
vezők komolyan megcsinálnának, nekünk, kiknek az a 
szerencse jutott, hogy nem tartozunk az elnyomott és 
üldözött (!) római egyházhoz, egy pillanatig sem lehetne 
élnünk ebben az országban. A »Lutherani comburantur«-
féle végzéseknek minden logikai előzménye benne van 
azokban a határozatokban. Még a hercegprímásnak »tapin-
tatos és tárgyilagos* beszédében is misztifikáció van, 
amint arra Lapunk egyik mai cikke rámutat. Misztifikáció 
volt a táviratok feladása körül is, amint azt a M. H. és 
több napilap kimutatta. De hát hogy is lehetne másként 
az olyan egyházban, melynek klerikális túlzóitól szárma-
zott a hírhedt elv : finis sanctificat média! 

* Törvényjavaslat a nem-állami tanárok nyug-
díjazásáról A közoktatásügyi miniszter ismét egy fontos 
törvényjavaslattal szándékozik előbb vinni a tanügyet. 
Január 17-én terjesztette be a nem állami intézetekben 
működő közép- és főiskolai tanárok nyugdíjazásáról szóló 
törvényjavaslatot. Örömet hoz e javaslat a mi prot. fő-
és középiskoláink, tehát jogakadémiáink, gimnáziumaink, 
preparandiáink és felsőbb leányiskoláink tanárainak is. 
Csak a theol. akadémiák tanárait nem vette be a nyug-
díjintézetbe a törvénytervezet, amit részünkről sajnálunk 
és hibáztatunk. Ha a gimnáziumi, preparandiai, meg jog-



akadémiai tanárok felvétettek, felvétethetnének a theol. 
akadémiák tanárai is. Ez az első észrevételünk a külön-
ben általunk is örömmel üdvözölt törvényjavaslatra. A 
második kifogásunk a 3. §. ellen van, mely a tanerők 
és az iskolafentartók járulékai közt ingadozást enged meg, 
kimondván, hogy az iskolafentartók által fizetendő 5 % 
járulékból 2% a tanerőkre hárítható át. Ez nagy méltány-
talanság a tanárokra. Minden esetre kihagyandó. A fontos 
törvényjavaslat szövegét Lapunk mai száma közli, az 
Indokolását a következő szám. 

* A budapesti ref. ifjúsági egyesület választ-
mánya f. hó 20-án Szilassy Aladár pénzügyi bíró 
elnöklete alatt választmányi ülést tartott, melyen jelen 
voltak Szőts Farkas alelnök, Kasits Péter, Kenessey Béla. 
Petri Elek. Tóth József, legifj- Szász Károly. Szilassy 
Aladárné, választm. tagok. Szabó Aladár és Tóth Miklós 
titkárok s a többi ifjúsági választm. tagok. A választmány 
először is a folyó évi munka-programmot állapította meg, 
elhatározván, hogy február, március és április hónapok-
ban egy-egy nyilvános estélyt rendez a Deák-téri dísz-
teremben ; minden héten társas összejövetelt tart a theol. 
akadémia nagytermében és az önkényt válalkozók számára 
torna-tanfolyamot rendez (Porzsolt tornatanár vezetése 
alatt) a ref. főgimnázium torna-termében. Azután elhatá-
rozta, hogy az ifjúsági egyesületek londoni világ-con-
gressusára való képviselet költségeire gyűjtést rendez. A 
budapesti főiskolákon (egyetem, műegyetem, theol. aka-
démia) tanuló szegény sorsú, jó előmenetelei egyik egyesüleH 
tagjának 25 frtos ösztöndíjat fog adni, mire a pályázatot 
kiirta; pályázati feltételek: egyesületi tagság, bebizonyított 
szegénység és jő leckekönyv; a pályázati határidő április 1. 
a kérvények Dr. Szabó Aladár titkárnál (Kálvin-tér 7.) 
nyújtandók be. De legfontosabb volt az a két határozata, 
melyekkel az ifjúsági egyesületek szervezése érdekében 
országos mozgalmat kiván indítani. Az elsőben dr. Hegedű* 
István egyet, tanár indítványára a prot. főiskolák igaz-
gatóit és a főiskolai székhelyek egyházi elöljáróságait 
keresi meg, felkérve őket, hogy gyűjtsék össze, tömörítsék 
hazánk főiskolai ifjúságát a budapestihez hasonló egyesü-
letekbe. A másodikban Tóth József pestmegyei tanfelügyelő 
indítványára az összes prot. gyülekezeteket és egyház-
megyéket fogja megkeresni, hogy hassanak oda a maguk 
körében, hogy az egyház védszárnyai alatt lehetőleg min-
den gyülekezetben ifjúsági vagy legény-egyesületek szer-
veztessenek. 

* Budapesti ref. közművelődési egyesületünk, 
mely egyszersmind betegsegélyző és temetkezési egyesület 
is, a tél folyamán igen szép tevékenységet fejt ki. A Petri 
FI,ele theol. igazgató elnöklete alatt működő egyesület 
minden két hétben felolvasó estélyeket tart, melyeken a 
lelkészek, tanárok és segédlelkészek felolvasásait nagy 
számú iparos és munkás közönség hallgatja. Az egyesület 
kebelében férfi dalkör és férfi-női vegyes kar alakult, 
mely az összejövetelek alkalmával egyházi és világi éne-
keket szokott előadni. A téli idény alatt Petri Elek. 
Gáspár István. Haypál Benő, Kurdi Béla tartottak val-

lásos tárgyú felolvasásokat. A január 2t-iki estélyen, a 
Lónyai-utcai főgimnázium dísztermében az egyesületi ének 
kar éneke után Papp Károly lelkész tartott talpra esett 
felolvasást a vagyon megszerzése, felhasználása és meg-
takarítása módjáról, népszerűen és erős gyakorlati érzék-
kel tüntetve fel az okos gazdálkodás, bölcs háztartás és 
takarékosság anyagi és erkölcsi előnyeit és áldásait. A 
közönség, mely egészen megtöltötte a termet, zajos tetszés-
sel és tapssal jutalmazta a felolvasót, kinek a megjelent 
vendégek (Szász Károly püspök, Szilassy Aladár gondnok 
stb.) is szívélyesen gratuláltak. — Itt említjük föl, hogy 
a budapesti belmissziói és evangelizáló tevékenység többi 
ágában is foly a munka. Budán a »Nagypénteki társa-
ság* minden két hétben tart összejöveteleket, a hold-
utcai imaházban Szabó Aladár vezetése alatt minden 
vasárnap este van vallásos estély, az Erzsébet-körúti 
imaházban Hamar István püspöki titkár vezeti a szintén 
minden vasárnap tartatni szokott vallásos estélyeket, a 
lelkészi értekezlet Szőts Farkas vezetése alatt minden 
hétfőn este megtartja a maga üléseit. Csupán a szerdai 
vallásos estélyek szünetelnek, az érdeklődő közönségnek 
és az ügybarátoknak nem kis sajnálatára! 

* Irodalmi Társaságunk felolvasásai. A Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság folyó évi február hó 9-től 
március hó 16-ig minden pénteken délután 6 órakor 
Budapesten az ágostai hitv. ev. egyház dísztermében 
(IV. ker., Sütő-utca 5. szám II. emelet) felolvasó-estélyi, 
rendez. Felolvasásokat tartanak: Február 9-én Szász 
Károly püspök: Elnöki megnyitó beszéd. I)r. Szahó Ala-
dár: A protestáns hittani alapelvek társadalmi hatása. 
Febr. 16-án Kenessey Béla: A protestáns egyház társa-
dalmi munkássága. Febr. 23-án Szőts Farkas: A protes-
tantismus erkölcsi világnézete. Márc. 2-án Dr. Vargha 
Gyula: Statisztikai adatok a protestantismus köréből. 
Márc. 9-én Kenessey Dezső: A protestantismus hatása a 
közoktatásra Márc. 16-án Fejes István: A prot. egyház 
feladata, tekintettel a jelen egyházpolitikai és társadalmi 
kérdésekre. Horváth, Sándor: Zárszó. E felolvasásokra 
ugy a Magyar Prot. írod. Társ. tagjait, mint általában 
az érdeklődőket azzal a tiszteletteljes kéréssel hívjuk meg, 
hogy ezekben minél nagyobb számmal kegyeskedjenek 
résztvenni és hogy a t meghívottak legyenek szívesek 
ezekre ismerőseik figyelmét is felhívni. Budapesten, 1894. 
január hó. Kenessey Béla, a M. Prot. írod Társ. titkára. 
Szász Károly, a M. Prot. írod. Társ elnöke. 

* Az országos kongrua bizottság január 20-án 
kezdte meg tanácskozásait a közoktatási minisztériumban. 
Előzőleg jan. 17-én a püspökök, meg a káptalani és szer-
zetesi küldöttek tartottak közös értekezletet, melyben az 
a vélemény jutott többségre, hogy a szerzetesi birtokok 
és javadalmak ne vonassanak kongrua-adó alá, minthogy 
ezek a javak tanítási célokra vannak rendelve, az alsó 
papság kongruája a püspökségek és káptalanok jövedel-
meiből rendeztessék. Az országos bizottság január 20-iki 
ülésében Samassa József egri érsek hosszabb beszéd kísé-
retében azt az indítványt tette, hogy a kongrua céljaira 
a püspökségek és káptalanok jövedelmei 50 ezer forin-
tig 5, 100 ezer írtig 10, 150 ezer frtig 15, ezen felül 



pedig 20 százalékkal adóztassanak meg. Ennek eszköz-
lése végett Horánszkv N. indítványára kir. engedély kéré-
sét határozták el arra nézve, hogy ugy a nagyobb, mint 
a kisebb egyházi javak jövedelmei összeirassanak. A tár-
gyalások előkészítésére albizottságot, küldtek ki, egyszers-
mind a nagv bizottság alelnökévé az elhunyt Vancsa 
érsek helyébe gróf Zichy Nándort választották meg. 

* A róm. kath egyházpolitika túlzásai között 
nem utolsó helyen áll a budapesti nagygyűlésnek az a 
határozata, mely kimondja, hogy kath. ember protestánsra 
még szavazatát sem adhatja. A római egyház türelmének 
és békességszeretetének ez a klasszikus bizonyítványa 
ekként, hangzik: A róm. kath. ember »a polgárok községi, 
hatósági és országos képviseleti választásaiban részt vegyen 
és ott megbízható katholikus férfiakra és ilyenek hiányá-
ban csak arra szavazzon, ki a katholikus hitetés egyházat 
meg nem támadja, hanem annak védelmére vállalkozik, 
és ezt határozottan meg is fogadja«. No az már bizonyos, 
hogy ezt az evangéliumot nem Jézus Krisztustól tanulták 
ker. kath. testvéreink! 

* Lelkészi jubileum. A szeghalmi ev. ref. egyház, 
mint Lapunknak irják, szép ünnepélyt ült f. hó 15-én : 
buzgó lelkipásztorának Tatár Jánosnak 40 éves jubileu-
mát. A jelzett nap reggelén ünnepi harangsző hívta isteni-
liszteletre a híveket. A zsúfolásig telt templomban, hol 
az egyház hívein kívül nagyszámmal voltak jelen a község 
lakói felekezeti különbség nélkül, Szabó János békés-bá-
náti esperes tartott egy a szív mélyéből fakadó, áhitat-
teljes szép imát. A papszékben s az urasztala körül a 
megjelent lelkészek foglaltak helyet, Garzó Gyula gyomai, 
Kun Béla vésztői, Bögös Lajos csökmői, Zöld József 
resiczai, Szigetin/ Elek ni.-keresztesi és Bulla Árpád 
sziget-szent-miklósi lelkészek. Istenitisztelet után esperes 
ur elnöklete alatt a presbyterium ünnepi ülése tartatott 
meg, melynek végeztével az egyházi és községi elöljáróság 
Vajda József s-lelkészszel élén, üdvözölte az agg lelkészt, 
átnyújtván egyszersmind a közönség emlék- ajándékait: 
egy szép mívű értékes kelyhet, egy dísz-palástot és az 
»arany biblia« illusztrált dísz-művet. Azután jött a község 
elöljárósága, élén Kovács Gyula főjegyzővel; Szabó János 
esperes az egyházmegyei lelkészi kar, Kun Béla lelkész 
a szomszéd vésztői egyház és tanítói kar nevében hozták 
üdvözletöket. Majd jött a helybeli tanító testület Thuróczy 
Endre lelkész-tanító vezetése mellett. Az izr. hitközség 
küldöttsége élén Landerberg Lipót rabbi, tört magyar-
sággal bár. de meleg szavakkal üdvözölte az ősz pásztort, 
hálásan méllatva, hogy 40 éves működése alatt, e község-
ben mindig a türelem és felebaráti szeretet apostola volt 
az ünnepelt. A járási szolgabiróság tiszti kara nevében 
Ambrúzs főszolgabíró, a városi casiuo nevében dr. Tapp 
József ügyvéd, a polg olvasóegylet küldöttsége élén Sír-
réthy János ügvved különösen lelkes beszédben üdvözölték 
az ősz papot, mint a művelődés, a felekezetkülönbség 
nélküli együvé tartozás és a legnemesebb értelemben vett 
egyenlőség szószóllóját. És azután »the last, but not the 
least«, a helybeli róm. kath, egyház küldöttsége, egy rokon-
szenves megjelenésű ifjú pap, Szentkirályi Zoltán helybeli 
plebánus vezetése alatt, elmondva, hogy hivatalos köte-
lessége egy szomszédos községben tartóztatván addig, 
késve bár, de mégis siet kifejezni a tisztelet és nagyra-
becsülés nyilvánítását azon férfiúval szemben ki 40 éves 
hivatalos működése alatt folyton azt hirdette, példájával 

azt mutatta, a miben mindnyájan egyek vagyunk: a haza-
szeretet és emberszeretet igéit. Az ünnepélyt a polgári 
olvasó egylet tágas hélyiségeiben 140 terítékű hangulatos 
lakoma fejezte be, lelkes felköszöntőkkel. A lakoma vége 
felé Garzó Gyula jelentette, hogy jegyzőkönyvileg fejezték 
ki üdvözlő jókivánataikat a békési és vésztői presbyterium : 
táviratilag küldék üdvözletöket, Szeremlei S, a vésztői 
tanítói kar, Fehér Vincze, dr. Tolnai S. megyei főjegyző, 
Oláh Antal öcsödi lelkész, Nadányi Miklós nagybirtokos, 
Tallián Bél i főispán stb. (Az általunk is tisztelt és nagyra-
becsüit patriárcha fogadja ez alkalomból a legszívélyesebb 
üdvözletünket. Ad multos annos! Sverk.) 

* Egy kis felvilágosítás A statisztika adatai 
szerint születik 1000 lélek után Orosz-Lengyelországban 
89 8; Olaszországban 38*3; Ausztriában 38 1; Spanyol-
országban 37 5 ; Németországban 37; Németalföldön 337 ; 
Angliában 30 3 ; Norvégiában 30 9; Belgiumban 29 4 ; 
Svájczban 27*5 ; Görögországban 28'5 ; Francziaországban 
23 5; Magyarországban 37, 38, 40 lélek: Baranyában a 
reformátusoknál fájdalom csak 23—24 lélek. Ellenben 
nálunk Nagy-Kőrösön a ref. egyházban született az 1893 iki 
17,545 lélek után — mert 17,713 lelket csak 1894. jan. 
1. óta számlálunk — 656 lélek ; igy tehát született 1000 
lélek után 37'4 lélek. Még csak azt jegyzem meg, hogy 
a tiszta szaporodás születés folytán a statisztika kimu-
tatása szerint az európai államokban 5, 7, 10, 12 lélek; 
Francziaországban t lélek; Magyarországban 5, 7, 8, 10 
lélek 1000 lélek után. Baranyában 0—1 lélek. Nálunk 
pedig szaporodott a reform, egyház csupán születések 
által a lefolyt évben is 157 lélekkel; a mi 9 lélek 
szaporodásnak felel meg ezer lélek után, tehát nem 0 
vagy 1 léleknek mint Baranyában. Mindebből világosan 
kitűnik az, miszerint a szaporodás a nagy-kőrösi ref. 
egyházban még egyáltalán nem mondható megdöbbentő 
csekélynek; kitűnik az, hogy mi még Istennek hála! nem 
pusztulunk és nem veszünk; kitűnik az, miszerint nem 
érdemeltük meg azt, hogy Baranyával legyünk egy sorba 
helyezve Nagy-Kőrös 1894. jan. 20. Halom Vincze s. 
lelkész. (Készséggel közöltük. Nagy-Kőröst, Baranyával 
nem helyeztük egy sorba. A nagykőrösi reformátusok 
szaporodását az ottani r. katholikusokéhoz viszonyítva 
mondtuk megdöbbentőleg csekélynek. S ezt az állítást 
most is fentartjuk. Mert ha N.-Kőrösön a katholikusok 
5631 lélek után 91 lélekkel szaporodtak, akkor az mégis 
csak megdöbbentő, hogy a háromszorta népesebb ref. 
egyházban a szaporodási szám, nov. a 170 lélek még 
kétszer annyi sincs, mint a római katholikusoké. Szerk.) 

* Gyászrovat. Őszinte részvéttel tudatjuk olvasóink-
kal Z. Kiss Albert, előbb feltorjai lelkésznek, utóbb nagy-
envedi theol. akadémiai h. tanárnak f'. hó 16-án hirtelen 
bekövetkezett halálát. Özvegye és négy kis árvája gyá-
szolja a lelkes, tehetséges és sokat igérő fiatal kartárs 
kora halálát. Béke hamvaira! — Megdöbbentőleg, öngyilkos 
kézzel vetett véget életének a B. H. tudósítása szerint Vári 
Szabó íScömíc^atiszaföldvári ref. gyülekezet agg lelkipásztora. 
A 80 éves öreg előzőleg influenzában szenvedett s ebből 
felgyógyulva oltotta ki életét. Uram ne vigy minket kísér-
tetbe! — Barthalos Mihály n. pirithi ref. lelkész, a pápai 
egyházmegye tanácsbirája és volt esperese életének 75-ik 
évében Nagy-Pirithen január 15-én elhunyt. — Peresz-
lényi János győri ref. lelkész, a dunántuli egyházkerület 
aljegyzője f. hó 22-én élete 63-ik, papsága 34-ik évében 
rövid szenvedés után meghalt. Szereplő ember, régebben 
Lapunknak is dolgozó társa, később több évig a »Dunán-
tuli Prot. Közlöny® szerkesztője volt. Béke hamvaikra! 

i r o r n y á n s z k y v i k t o r k ö n y v n y o m d á j a b u d a p e s t e n . 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s i g : 
IX. hevület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Hiadd-Iiivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), 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 cs i i tör tököa. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt fiO kr; egész évre : 9 J'rt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Az egyházpolitikai viharban. 
Borús az ég, meggyűltek a fellegek. A ten-

ger még csendes, a habok még édesen pihennek 
(a Mester is), de a bércekről már lehal lik a 
zúgás, főpapok zúgása; s a talmi pásztorok már 
odavágtak a nem talmi pásztorbotokkal a kolom-
posok közé, hogy a vihar elől a béketörő nyájat 
ka rámba tereljék. 

Uram, ne kelj fel még! . . . ez csak olyan 
színpadi zivatar. 

A támadó ^viharban meghajlik a cédruserdő 
s kilenc millió kar emelkedik a magasságba, 
az egek urához, segedelmet kérni . . . óh, ne 
uram, még most se kelj fel! azok a cédrusfák-
nak látszó sudarak csak reversal isos magyar 
képviselők s az a kilenc millió kar nem imádni 
aka r téged, hanem megcsúfolni; nem segedelmet 
kér az tőled, hanem átkot az Ő édes nemzetére. 

S ti mit féltek tőlök, óh kics inyhi tűek? ti 
protes táns pásztorok! ti a gályarabok utódai! 

Pedig féltek. Egyre jobban eláruljátok, hogy 
féltek. Már a vészharangnak a kötelén van a 
kezetek, már a mester füléhez van tapadva ajka-
tok. A villámok lobogása már elvette szemetek 
világát, megzavar ta tiszta látástokat s szivetek 
megremeg a drága örökségnek, a protestántiz-
musnak, jövendő élteért. 

Én ezt a félelmet bűnös félelemnek tar tom. 
A protes tánt izmus diadalában való hit olyan 
erős alapokon nyugszik le lkemben; annak igaz 
és megcáfolhatatlan volta olyan sugárzó világos-
ságban verődik vissza eszemre; Istentől való 
küldetése oly félreér thetet lenül van megirva a 
bibliában s az emberi szivekben (a fájó ós a bol-
dog szivekben), beigazolva a véres keresztfán s 
a tör ténet véres könyveiben, hogy a kik jöven-
dőjét féltik, én kezdem azoknak a hitét félfeni. 

Ne féljetek! a jövő a mienk, csak egy mus-
tármagnyi hitetek legyen. A győzelem talán nem 
könnyű lesz, de bizonyos. Olyan bizonyos, mint 

a természet törvényeinek kérlelhetet lensége, a 
porból lettnek por rá lefele, a Szentlélek ellen 
elkövetet t bűnnek megbocsáthata t lansága: Az a 
viharszi togató egyház pedig a Szentlélek ellen 
vétkezett. Az az egyház, mely tusá ra kél magá-
nak a természeti ós erkölcsi világnak kijelentet t 
törvényeivel, mely nem tiszteli az emberben az 
embert, az erkölcsi szabad valóságot, hanem köve-
teli tőle, hogy tagadja meg eszét, lelkiismeretét , 
jobb meggyőződését, emberséges érzéseit s még 
az evangél iumot is s kövesse vakon és engedel-
mesen a parancsolatokat , de nem a Krisztus 
parancsolatai t , hanem az ő állítólagos utódaiét, 
a pápáét, a papokét : az az egyház nem vívhat 
diadalmas harcot azzal a másikkal, mely mind-
ezeknek épen az ellenkezőjét hirdeti , mely egye-
dül csak a szív és lélek törvényeit teszi kötele-
zőkké, mely azt javal ja a Mesterrel, hogy minden 
ember magamagát tagadja meg, az ő testi kényel-
mét, az ő jobb létét e földön, az ő félelmét a 
küzdelemtől, az ő földhözragadtságát , e világhoz 
való szerelmét; jobb meggyőződéseért pedig, az 
igazságért, az emberségér t , a lélek örök jogaiér t 
vegye fel a harcot az egész világgal is, ha tán 
meghalna is, ha megfeszítenék is. 

Ne féljetek! az a kevély birodalom annyira 
e világ szerint való, hogy épen azért e világ 
által kell elvesznie. Az a mesteri szervezet, mely-
nek eddigi ha ta lmát és diadalait köszöni, az lesz 
a halálra vivője is. Sorsát maga kötötte ehhez a 
szervezethez, tehát azt a sorsot ki nem kerül-
heti. A mi emberektől vagyon, annak el kell 
pusztulnia. Az a viharszító egyház peclig túl tet t 
a végzetes tévedésben (vagy ön tudatosság volt 
az nála?) még a pogány népeken is, az élő sze-
mélyeknek és az élettelen tá rgyaknak imádásá-
ban felülmúlta még a Nérókat is, az általa 
megölt római és görög bálványkultuszokat is, 
mert azok csak bizonyos formákkal és ceremó-
niákkal hozták összeköttetésbe az istenek előtti 
é rdemet , de a római világvallás elkövette azt 



a képtelenséget, hogy az üdvösséget átok alatt 
ós feloldhatatlanul az egyházhoz, tehá t egy külső 
szervezethez, egy gyarló emberi csinálmányhoz, bilin-
cselte, a melyen kívül nincs kegyelem, csak 
kárhozat , ir tóztató ós végnélkül való. 

S e szervezettel behálózott eget és földet, 
benyúlt vele a másvilágra, pokolba, mennyor-
szágba, purga tór iumba s mikor m á r a megkötö-
zött testet a halál kiszabadítot ta kezei közül, 
megragad ta az elköltözött lelket és bilincsbe 
ver te azt is, a másvilágon is, hogy ott se könyö-
rülhessen ra j ta más, ott se szabadí thassa meg 
senki, se Isten, se Megváltó, csak az egyház és 
az ő papjai. 

Féltek még tőlök ? Hisztek még szellemi 
ha ta lmokban? Jövendöltök még az ilyen vallás-
nak hosszú é le te t? Hiszen annyi ra ellentétes e 
taní tás minden isteni kijelentéssel, az egész evan-
géliummal, minden igazsággal, minden okosság-
gal, minden természetességgel, s annyi ra homlo-
kán viseli a mér tékte len hatalmaskodás ós önérdek 
bélyegét, hogy ez nem származhatot t a jó Isten-
től; hogy ez ellen a civilizált t á rsada lomnak s 
az öntudatra ébredt belső embernek előbb-utóbb 
fel kell lázadnia, a léleknek ebből a fojtó leve-
gőből ki kell menekülnie, vagy a — nihilbe, 
vagy a hit által való megigazulás evangéliumi 
enyhhelyébe. 

Hát nem látjátok, hát nem veszitek esze-
tekbe, hogy a gondolkodó emberek kezdik lép-
teiket e r re az ösvényre irányozni már is? Hogy 
bármilyenek legyenek is a külső tünetek, egyre 
terjed a földön — nem a pro tes táns ekklézsia, 
hanem a lelkekben a prot. gondolkozás. Ter jed 
oly ellenállhatatlan hata lommal ós rohamossággal 
minden ágazatnál, nyelvnél ós nemzetségnél, mint 
egy szélben égő város lángolása; s fel-felcsapó 
világossága mint a t ámadó hajnal bíbora verő-
dik vissza az ébredő társadalom égboltozatáról. 
Hogy e lánggal együtt száll fel a magasságba 
s ül le vissza onnan az arcoki ̂ a s a szivekbe 
a hitetlenség, a skepsis fekete füst je is, az az 
égésnek természetes folyamatával együtt j á r s 
abban bűnösnek a protes tánt izmust el nem 
ösmerhetem. A hi tet lenségnek nem a prot. vallás 
a szülője, hanem a rabságból szabaduló lelkek 
tájékozat lansága, kik nem jutot tak még el, mert 
nem is ju tha t t ak el a protestántizmus belső mivoltá-
nak igaz megösmerésére. Csak annyit éreznek, 
hogy eddig nyűgbe voltak kötve s e nyűgöt 
lerázták magokról, e l idegenedtek attól az egy-
háztól, mely nem nyúj tot ta nekik azt a békessé-
get, azt a boldogságot, azt az ethikai energiát , 
a melyet megígért s ez a megcsalatás viszi őket 
messze minden igazságtól, melyet vallásnak ne-
veznek, viszi őket messze a protestánt izmustól 

is, mer t attól t a r tanak lvogy az is csak felekezet 
(egyik olyan mint a másik), mely ép ugy ural-
kodni akar, mint a többi . . . s ők a régi rabsá-
got csak újjal vál tanák fel. 

Oh ha tudnák az ilyenek, hogy a protes-
tánt izmus nemcsak felekezet, nem csupán külső 
ekklézsia, de világmegváltó elv, valláserkölcsi ener-
gia, nem szakadás, de újjászületés, nem sivár taga-
dás, de positiv te remtő e r ő ; nem lélekbilincs, 
de szabadulást ós békességet hi rdető evan-
gélium. 

S annak győzni kell, annak meghalni , gya-
lázatosan elveszni nem lehet; mer t a protestán-
t izmust az teszi örökéletüvó s egykor minde-
nekben diadalmaskodóvá, hogy az üdvösséget 
a szívhez kötötte és nem az egyházhoz, nem a 
külső szervezethez. Igen. Se egyházhoz, se cere-
móniához. S ebből származik ama három nagy, 
örökéletet érdemlő és biztosító erénye : a türel-
messég., a fejlödésképesség ós a párat lan igazsá-
gosság, mely lét jogosultságának fel-fel vetődő kér-
dését régen megoldotta; s ennek köszönheti azt 
a legszentebb adományt, hogy a ki egyszer iga-
zán megismer te ós szivébe fogadta, annak min-
den más hitnél a világon szi lárdabb bizonyosságot 
nyújt (nem opus operatumokkal , de a benne 
letett igazság erejénél fogva) a felől, hogy a 
tökéletességhez ez a vallás ju t ta t ja őt legköze-
lebb s emberi rendel te tését ennek vezérlése 
mellett töltheti be legmagasztosabban. 

Azért mi csak hi rdessük ezt a vallást a 
házfedelekről is, hadd ejtse édes ámula tba azokat 
a vergődő sziveket, a melyek megtar tó erejét 
eddig nem ismerték volna. Ez a mi gyönyörű-
séges kötelességünk, a többit a gondviselő Isten 
magának tar to t ta fenn. Ő majd a kéte lkedést is 
az igazság diadalának eszközévé teszi, mint régen, 
úgy ezután is. Ne féljetek ! Az a nagy revelatió 
s az a kínos tépelődés, a mely Saulból Pál apos-
tolt teremtet t , ismétlődik ma is ós ismétlődni 
fog jövendőre még bizonyosabban. A gondolkozó 
emberek lelkében támacl az s két ok szüli ben-
nök: a külső tapasztalat a mások életében ós a 
belső, a magok lelkében. S ezeknek a lélekben 
megvilágosodottaknak száma immár légió s napról 
napra szaporodik. Ezek a gondolkozó emberek 
már tudják, hogy a szemeket azért ad ta nekünk 
Isten, hogy lássunk azokkal. S ők látják, mint 
látta Pál is, hogy vannak emberek, kik nem az 
ő hitöket vallják, nem az ő Is tenöket imádják, 
nem az ő cselekedeteiket cselekszik, ós mégis 
azok, a magok módja szerint, igen vallásos és 
igen áldott e m b e r e k ; béketűrők, jóltevők és 
ezer baj közt is boldogok. Lehetet len — mondja 
bennük a szív is, a józan ész is — hogy ezek elve-



szet t e m b e r e k legyenek , hogy ezek ö r ö k r e e lkár -
hozzanak csak azér t , m e r t az övéktől e lü tő h i te t 
va l lanak . (Oh, te páp i s t a Kajafás , mond ja -e ezt 
a te szived is, a te eszed is?) A z u t á n be leme-
rü lnek a magok le lkébe és azt m i n d e n törvény-
sze rűségük és igazh i túségök mel le t t i^, olyan 
k i fosz to t tnak , olyan szegénynek , olyan nyomo-
ru l tnak , olyan b o l d o g t a l a n n a k érezik. 

Oh, itt va lami n e m jól van. E n g e m va lami 
k á r h o z a t o s t é v e d é s t a r to t t idá ig igézete alat t , 
g o n d o l t a P á l apostol , gondo l t a m i n d e n ké t ségek 
közöt t v e r g ő d ő lélek v i l á g t e r e m t é s e óta, m i g n e m 
k i szabadu l t bö r tönébő l a lélek, ez a szegény rab-
m a d á r , l e ráz ta magá ró l — m i n t a z á p o r n a k 
cseppje i t — a c e r e m ó n i á k a t és a kü l ső csele-
k e d e t e k h a z u g taná t , a p a p o k a t és a t ö rvény t 
s megszü le t e t t az ember i nemzet v á l t s á g á r a a hit 
által való megigazulás gondola ta , az üdvösségnek, 
a mennyországnak a tisztaszivüség által való birása. 
Megszüle te t t e lőször B e t l e h e m b e n ós m á s o d s z o r 
a d a m a s k u s í o r szágú ton , a m e s t e r h e z l egmél tóbb 
a p o s t o l n a k n e m is a fe jében, h a n e m a lelki-
ismeretében. L e l k i i s m e r e t e lázadt fel az olyan 
va l lás ellen, a mely neki t e s tvé rü ldözés t p a r a n -
csol, holot t azok a t e s t v é r e k neki s o h a s e m véte t -
tek s ez a fe l lázadt l e lk i i smere t veze t te őt az 
u r a l k o d ó val lás tól — az evangé l iumhoz . Ez a 
fe l lázadt l e lk i i smere t veze t te L u t h e r t is a w i t t en -
berg i v á r t e m p l o m a j t a j ához s ez fogja odaveze tn i 
a mi o r s z á g u n k papi fe jede lmei t is . . . Oh, váj jon 
odavezet i -e v a l a h a ? 

Soha, soha , sohasem. 
És mi azé r t k é t s é g b e e s n é n k - e ? 

Majd odaveze t i a többit , a nyája t . Sőt vezeti 
m á r is. S én látva a m é r g e s szeleket , ha l lva a 
t á m a d ó z iva ta r zúgását , m é g csak fel se költe-
nem az Ura t , m e r t . . . ha mi e lvesznénk is a 
v i h a r b a n , az örök evangélium s a mi azzal egy, 
mint a fiú az atyával: a protestántizmus megerő-
södve, megtisztulva és megifjodva fog kikerülni 
belőle. 

Csak szendereg j , Uram, szendereg j . A te 
ü g y e d e t n e m fenyeget i veszede lem, csak a mi 
k é n y e l m ü n k e t . Sö té t ed ik ugyan az ég, de a n n á l 
h a m a r a b b megv i l ágosod ik a l e lkekben az igazság. 
Zúg, m o r o g a z ivatar , de mi is s eg í tünk neki , 
kik itt r e s z k e t ü n k , itt z a jongunk , itt j a jga tunk 
a te mennye i b é k e s s é g b e n p i h e n ő szent fejed 
kö rü l . . . mi, a te k i c s inyh i tű t an í tványa id . 

Czinke István. 

Az ifjúsági egyesületek érdekében. 
Van itt Budapesten egy kis egyesület: a református 

ifjak egyesülete. Szilassy Aladár az elnöke, Szabó Aladár 
a titkára. A főiskolai tanuló ifjúság vallás-erkölcsi szel-
lemének ápolásában és ébresztésében fáradozik. Azt 
akarja, hogy társadalmi uton az egyháznak hitbuzgó és 
áldozatkész világi elemet neveljen, mely hisz és azért 
szól, mely hisz és azért cselekszik majd az ekklézsiában. 
Azt akarja, hogy ker. alapon a nemzetnek elvhű, hitszi-
lárd, erkölcsi eszményekért hevülő és áldozó íiakat adjon. 
Azt akarja, hogy a fővárosban tanuló ifjúságnak vallás-
erkölcsi otthont, társadalmi nemes érintkezést, erkölcsi 
érzését fejlesztő nemesebb szórakozást nyújtson. 

És a komolyabb magyar ifjúság megértette a nemes 
intentiót. Másfél száz nemes lelkű ifjú sorakozott már is 
a kibontott evangéliumi zászló alá. Szorgalmasan láto-
gatja az egyesület társas összejöveteleit, felolvasó esté-
lyeit, zenés.- énekes- és vallásos gyülekezéseit, melyek 
evangéliumi lelket, vallási és erkölcsi erőt és nemes 
idealizmust csepegtetnek a fogékony szivekbe. A fővárosi 
komolyabb társadalom figyelme is növekedő rokonszenvvel 
kiséri, nyilvános összejöveteleit tömeges látogatásával 
támogatja az Ifjúsági egyesületnek. Az egyéves kis egye-
sületnek már jóhíre, társadalmi ereje és üdvös hatása 
van ki- és befelé egyaránt. 

Ennek az ifjúsági egyesületnek igazgató választmánya 
folyó évi január 20 án nagyjelentőségű akcióba kezdett. 
Mozgalmat kíván indítani a végből, hogy hazánk ifjúsága 
az egyház védszárnyai alatt a budapestihez hasonló ker. 
egyesületekbe tömöríttessék. Két irányban bocsátott ki 
kérő szózatot hazánk evangéliumi egyházi és iskolai elöl-
járóihoz. Egyikben a főiskolák székhelyein lévő egyházak 
elöljáróságaihoz fordul, arra kérvén őket. hogy gyűjtsék 
össze a főiskolák, (egyetemek, theol. és jogi akadémiák, pre-
parandiák. gazdasági iskolák stb.) tanuló ifjúságát vallásos 
egyesületekbe. A másik kérelmével a kisvárosi és falusi 
gyülekezetek elöljáróságait keresi meg, hogy szedjék össze 
a 15—25 éves ifjúságot, szervezzenek számokra ifjúsági 
vagy legény-egyesületeket, vegyék vallás-erkölcsi gondozás 
alá a nemzet ifjúságát, az egyház és haza drága remé-
nyeit. Rossz időket élünk, készülnünk, szervezkednünk 
kell. Krisztus katonáit készítenünk, fegyvereznünk, képez-
nünk és oktatnunk kell a nagy harcra, melyet a szer-
telen bigottság és az erkölcssorvasztó hitetlenség ellen 
minden jó keresztyénnek meg kell harcolnia. Ez utóbbi 
felhívást a budapesti egyesület vezetői az egyházmegyék 
elnökségeinek is megküldik, fölkérvén őket teljes tisztelettel, 
hogy bocsássák tárgyalás alá ezt az életbe vágó kérdést 
az egyházmegyei gyűléseken és a lelkészi vagy egyházi 
értekezleteken. Kérve kérjük a gyülekezetek pásztorait és 
gondnokait, karolják föl ezt a jó ügyet szívvel lélekkel. 

A főiskolai tanulók tömörítését célzó szózatot, mely 
dr. Hegedűs István egyetemi tanár forró lelkéből fakadt, 
egész terjedelmében itt közöljük. 



Szózat a m a g y a r i f j ú s á g h o z ! 

Motto: Térj magadhoz, drága Sión, 
Van még néked Istened! 

A felzajdult 'libériáshoz hasonlít társadalmunk han-
gulata. Mélységes örvényeket nyitott meg a korszellem 
viharzó szele. Mint a remegő tanítványok, aggódva kiál-
tanak föl: »Mester, nincs-e gondod arra, hogy majd el-
veszünk «. És a Mestert felkélték. 

De hát alszol-e szívünkben, hogy föl kel költenünk ? 
Igen, ez minden járavaló lélek kérdése önmagához. A kér-
dések özönét hozta napirendre az idő hitünk szerént a 
minket szerető gondviselő atyai jósága. Kérdések özönét, 
melyek nemcsak az államélet rendjére, nemcsak a poli-
tikai kívánalmak miként leendő teljesítésére, nemcsak a 
különböző felekezetek felekezet közti békéjére vonatkoz-
nak. Jaj, ha csak e felszínes felfogásra vagyunk képesek. 
Vonatkoznak e kérdések a hitéletre, vonatkoznak az er-
kölcsi és érzelmi világ legrejtettebb, legbelsőbb életére. 
Evangéliumi hagyományok, forradalmi hagyományok, nagy 
bölcsészekről ránk maradt fenséges liberalizmus hagyo-
mánya, a legsötétebb középkori türelmetlenség hagyomá-
nya, a Compelle intrare vallásháborút szító hagyománya, 
oly zűrzavart idéznek elé a lelkekben, oly hangokon szó-
lalnak meg a különböző hírlapokban, melyek a mai világ 
mindennapi kenyerét képezik, hogy nem csoda, ha e 
háborgó hullámok közt aggódva fordulunk az alvó Mes-
terhez. 

Célunk, hogy e Mester ne aludjék. Célunk, hogy e 
Mester éljen, hogy felséges alakja századokon keresztül 
ís szólaljon meg sziveink mélyén: »Miért vagytok ilyen 
félelmesek? Hogy vagyon, hogy nincsen hitetek? Jgen: 
az evangéliumi hagyomány áttört a középkori vak elfogult-
ság és a máglyagyújtogató türelmetlenség, az elméket 
rabláncra fűző hierarchikus gőg és vakság sűrű, de sűrű 
éjszakáján és fölkelt a benső hitélet, a hit által való 
üdvözülés elvének napja, mely önfeláldozást, belső tisztu-
lást, erkölcsi felelősséget, minden világi hatalomtól függet-
len lelki meggyőződést, föltétlen emberi szeretetet, irgalmat 
és türelmet, minden emberi lényre kiterjedő egyenlőséget 
érzésben, gondolatban és tettben valódi keresztyén szabad-
ságot jelentett és sugárzott a szivekbe, lelkekbe. És a 
megmérhetetlen erejű hit mire volt képes: annak meg-
ítélésére elég rágondolnunk a nápolyi gályarabok imájára, 
kiknek szive szintén remegett a vészes habok közt: 

»Ha aludni látod őt. 
Ki reményed és erőd : 
Sión ! soha se feledd el, 
0 megvíhat tengerekkel* 

Oh de e szerencsétlen, e megbélyegzett, e hazájok-
tól, kedveseiktől, mindenükből a felekezeti türelmetlenség 
diadalmas fekete serege által kifosztott lelkek mégis biz-
tatták magukat: 

Térj magadhoz, drága Sión, 
Van még néked Istened. 

Netn felekezeti háborúról van szó, nem felekezeti 
üldözés, nem felekezeti gyűlölség ellen kell szervezned 
magad, drága Sión. mert ez, hála az emberiség haladá-
sának, ki van zárva: hanem azért, hogy az alvó Mestert 
fölébreszd. 

Alszik, ha a világi érdek előtted többet ér a lelki-
nél; alszik, ha a napi politika vontató-hajójához sze-
gődöl gályarabúl, a nélkül, hogy benned a keresztyén 
szabadság lelke élne. Csak e szabadság tesz igazán sza-
baddá, különben a közvélemény változó hullámain von-
szolod a különböző jelszavak fényesen kicicomázott jár-
műveit. 

De ha a Mestert felköltöd, ha az evangéliumi sza-
badság lelke lakozik benned: akkor az emberiség szenve-
désteljes története folyamán fölmerült eszmék csak ujabb 
meg ujabb hatalmas hállámaivá válnak annak a Tibé-
riásnak, melyen Ő uralkodott és hajód az Isten országa 
felé halad; Isten országa felé, hol az egy akol és egy 
pásztor álma valósul. És e pásztor, a lelkek pásztora. 
És minthogy legfogékonyabb az ifjúság, legközvetlenebbül 
hat rá minden jelszó, mert önzetlen, fenséges lelkesedé-
sének szárnyait kibontva, mint merész sas repül az esz-
mék magas köreibe: mi, kiket az élet már sok tapasz-
talat árán sokra megtanított, szeretettel fordulunk az 
ifjúsághoz, kérve ő t : se lelkesedésében, se csüggedésében, 
se tettében, se gondolatában soha az evangéliumi szóza-
tot ne feledje. Keltse föl a Mestert, ha lelkében szuny-
nyadna; keltse föl, mert érzéki szenvedélyeinek, forrongó 
vérének láza közt is fölébred és megtisztítja őt. Keltse 
föl, mert a politikai és társadalmi küzdelmek közt nem 
engedi, hogy szive elvaduljon, embertársa iránt gyülöl-
ségre keményedjék, hogy igaztalanná váljék. Keltse föl, 
hogy ne a világ hurcolja el fényes rabságra, de a keresz-
tyéni szabadság mentse föl még a legnagyobb nyomor 
és inség közepette is, és ne hagyja, hogy lelkét áruba 
bocsássa. 

Szervezzünk a budapesti ifjúsági egyesület mintája 
után, az evangéliumi egyház oltalma alatt evangéliumi 
szellemtől áthatott ifjúsági egyesületeket a kölcsönös sze-
retet, hitközösség műveinek egyesült erővel gyakorlására, 
a hitélet áldásainak megértésére és gyarapítására, a pro-
testáns öntudat ébrentartása mellett az emberszeretetnek 
felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül gyakor-
lására szóban, tettben és gondolatban, főként az evan-
géliumi hagyomány ápolására. 

Véd az egyház, de mi ez egyház oltalma alatt nem 
harcolunk senki ellen, csupán mindaz ellen, mi az embert 
az embertől elválasztja, mi a gazdagot a szegénytől meg-
különbözteti, mi az Isten országának útjában áll. Harco-
lunk a földi érdekek uralma ellen a krisztusi szabadság 
nevében, a benne vetett hegyeket mozgató hittel.* 

Eddig a lelkes szózat. Az olvasó tájékoztatására 
ide iktatjuk a budapesti ifjúsági egyesület vezetőinek név-
sorát is. 

Szász Károly püspök, tisztb. elnök, Szilassy Aladár 
pénzügyi biró elnök, Szöts Farkas theol, tanár alelnök 



dr. Szabó Aladár theol. tanár titkár, dr. Tóth Miklós jog-
gyakornok másodtitkár, Hamar István püspöki titkár 
pénztárnok, Haypál Benő s.-lelkész ellenőr, Mészáros 
Dénes orvostanhallgató jegyző. Dr. Csiky Kálmánné, Hege-
dűs Sándorné és Szilassy Aladárné tiszteletbeli női választ-
mányi tagok; Gelléri Szabó János kir. tanácsos, Hegedűs 
Sándor orsz. képviselő, Kasits Péter miniszt. tanácsos, 
Tóth József kir. tanácsos-tanfelügyelő tisztb. választmányi 
tagok. Papp Károly lelkész, dr. Hegedűs István egyetemi 
tanár, Petri Elek theol. igazgató, Kenessey Béla theol. 
tanár, dr. Mitrovics Gyula gimn. tanár, dr. Kecskemétiig 
István és György László lelkészek, legifj. Szász Károly 
hivatalnok, Viktor János tanító, Pataki Dezső és Csűrös 
István theologusok, Somogyi Lajos ügyvédjelölt, Bosznai 
Dezső technikus. Vásárhelyi József és Majthényi Endre 
bölcsészethalIgatók, mint választmányi tagok. Sz. F. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanári nyugdíjintézet indokolása. 
A közoktatási miniszter által beterjesztett törvényjavaslathoz. 

Nagyok azok az áldozatok, melyeket hazánkban a 
hitfelekezetek iskolák állításával és fentartásával a mult 
időkben a magyar államnak hoztak. De nemcsak a múlt-
ban, hanem a jelenben is tetemesek azok a költségek, 
melyekkel a hitfelekezetek az állam terhén könnyítenek. 
Hasonlóan nem jelentéktelenek azon áldozatok sem, melye-
ket ujabban némely törvényhatóságok, községek, sőt tár-
sulatok iskolák állításával és fentartásával önként vettek 
vállaikra. Természetes tehát, hogy ez áldozatokat az 
államnak nagy értéküeknek kell tekintenie, s ebből kifo-
lyólag, amennyiben az iskola-fentartók áldozatai ez isko-
láknál, a közoktatás szükségleteinek ujabb- és ujabb 
emelkedésével, most már nem elégségesek, az államnak 
segítségül kell jönnie, mert különben a szóban forgó 
iskolák elzüllése vagy megszűnése következtében ez iskolák 
helyébe az államnak uj iskolákat kellene állítania, melyek-
nek felállítási és fentartási költsége sokszorosan felülmúlná 
a kívánt segélyt. Tehát nemcsak a mult idők szolgála-
tainak elismerése, hanem az állam jelenlegi, jól számított 
pénzügyi érdekei is megkívánják az ily iskolák segélyezését. 

Törvényeinkben ez iskolák segélyezésének elve kife-
jezésre is jutott, s az állam ez alapon sok iskolát tény-
leg segélyez is, részint befektetésekre, részint a folyó 
szükségletekre adott összegekkel. Az előttünk fekvő tör-
vényjavaslat is, habár közvetve, a segélyzés egy módját 
tervezi, melylvel azon nyilvános tanintézeti igazgatók, 
tanárok, tanítók, igazgatónők és tanítónők nyugdíjazásáról 
és hozzátartozóinak ellátásáról kíván gondoskodni, kikről 
állami vagy más hasonló természetű közrendelkezéssel 
gondoskodva nincs. E közvetett segély kiegészítené a fön-
nebb említett egyenes segélyzést, s nem kevésbbé fontos, 
mint az utóbbi, mert hivatva van állandóan biztosítani 
az illető tanintézetek számára a jó tanerőket s így bizto-
sítani magukat a tanintézeteket is. Az 1875-ik évi XXXil. 
törvénycikk, mely at^néptanítók nyugdíjazásáról szól, 
hasonló segélyzést tart szem előtt, s az előttünk fekvő 
törvényjavaslat nem egyéb, mint következetes kiegészítése 
az imént említett törvénynek. 

Részletesen megjelölve: a felekezetek, törvényható-
ságok, községek, társulatok által, vagy örök alapítványok-
ból (ide nem értve a szerzetes rendek kezén levő ala-
pítványokat) fent ártott középiskolák, felsőbb leányiskolák, 
kereskedelmi középiskolák (akadémiák), valamint az ily 
jellegű jogakadémiák, tanító-, tanítónő- és óvóképző-inté-
zetek országos nyugdíj- és gyámintézetének felállításáról 
van itt sző. 

Azonfelül a mit fönnebb általánosságban mondottam, 
e nyugdíj-intézet speciális megokolására elég lesz feltün-
tetnem : miként van jelenleg e tanintézeteknél gondoskodva 
a tanító személyzet nyugdíjazási ellátásáról. A gondoskodás 
annyiféle, a hány a tanintézet. Egy-két tanintézet tűrhető 
nyugdíjat ad tanárainak, míg mások csak szűkmarkúan 
(egy-kétszáz forinttal) akarnak megfelelni e kötelességük-
nek, a legtöbb pedig éppen semmivel sem gondoskodik 
elaggott munkásairól. Mi sem természetesebb tehát, mint 
az, hogy az ily tanintézetek alkalmazottjai állásukat csak 
átmeneti állomásnak tekintik, s az első kínálkozó alka-
lommal elhagyják; a tanintézetek nem consolidálódhat-
nak s még kevésbbé fejlődhetnek, hanem ellenkezőleg, 
az állami intézetekkel szemben inferioritásban maradnak, 
sőt alább és alább szállanak. 

Már az 1883. évi középiskolai törvény megalkotása 
előtt szóba jött a törvényhozásban egy ily nyugdíj-intézet 
létrehozásának szüksége s az erre vonatkozó nyilatko-
zatok általános elismeréssel találkoztak. De a meg-
megujuló kérelmekre nem egy alkalommal a kormány 
részéről is történtek biztatások, melyeknek most már múl-
hatatlanul meg kell felelnünk, mivel az érdeklettek azt 
vethetik fel, hogy a biztatások következtében nem gon-
doskodtak önmagukról. 

Hogy e nyugdíj-intézet megvalósítása oly sokáig 
késett, annak két oka volt. Először azon alap, melyen 
kezdetben a kérdést megakarták oldani, téves volt. A 
nyugdíj-intézetet az egyes tanintézeteknél már meglevő 
nyugdíjalapok bevonásával hitték megalkothatónak. Az 
autonom hitfelekezetek soha sem adták át vagyonukat 
másnak, most sem adhatnák, mert ezt alapítványaik ter-
mészete sem engedné meg; de különben is ezen az ala-
pon lehetetlen is volna a megoldás, mert az egyes isko-
lák eddigi nyugdíj-alapjainak nagy különbözősége mellett 
a hozzájárulási vagy részesülési kulcsot megtalálni senki 
sem volna képes. — A késlekedésnek második, magában 
véve is elegendő oka az állam kedvezőtlen pénzügyi 
helyzete volt. 

Hogy nyugdíjintézetbe (a törvényjavaslat 1. §-a 
szerint) a szerzetesrendek iskoláit nem vettem föl, köny-
nyen érthető, mert a szerzetesrendek szervezete és együtt-
élése bizonyos alapokat tételez föl, mi biztosítja az elag-
gott tanárok existentiáját; miért is a nyugdíjazásukról 
való gondoskodást a szerzetesrendek soha sem is kívánták. 

Hogy továbbá a nyugdíj- és gyámintézetbe való 
fölvételnél még egy megszorítást tettem, azt t. i.. hogy 
csak oly nyilvános tanintézetek vehetők fél, melyeknek 
állandó fenmaradásuk biztosítva van (ugyan e § második 
bekezdése), annak szintén okát adom. Magától értetődik, 
hogy e fenmaradás biztosítékánál itt csakis a vagyoni 
vagy jövedelmi biztosítékról lehet szó. Törvényeink, elté-
rőleg más államok hasonló rendelkezéseitől, az iskolák 
felállításánál az állandó fenmaradás biztosítása tekinteté-
ben nem szabnak föltételeket. Ha tehát valamely iskola 
állandó fenmaradása kérdéses, az intézetnek ilyetén jellege, 
ellentétben volna egy oly gondoskodással, mely az alkal-
mazottaknak holtig való ellátását, sőt özvegyeik és gyer-
mekeik ellátását is czélul tűzi ki s mely gondoskodás 
egy örök alap megteremtését is megköveteli. Ha tekin-



leibe vesszük azon fölötte sokféle és sajátságos viszonyt, 
mely az isKola-fentartóknál vagyoni vagy jövedelmi tekin-
tetben fenforoghat, magától értetődő dolog, hogy az iskola 
állandó fenmaradásánaK elbírálása csakis a törvényhozás-
nak felelősséggel tartozó vallás- és közoktatásügyi minisz-
tert illetheti meg. 

Nemcsak a felsorolt tanintézetek fölötte különböző 
és sokféle volta, hanem az ugyanazon fajú tanintézetek 
fentartóinak különböző és sokféle viszonyai is nehézzé 
és bonyolódottá teszik a nyugdíj-intézet kérdésének meg-
oldását. Már magában a dolog természetében rejlő bonyo-
lultság arra intett, hogy a lehető legegyszerűbb megol-
dásra törekedjem, mert a legegyszerűbb megoldásnak is 
megmaradt az ő nehézsége. E czélból, miként a törvény 
2. §-a megmutatja, először is nagyjában elfogadtam a 
nyugdíjazási eljárás vezérfonalául az 1885. évi XI. törvény-
cikknek a tanárokra vonatkozó rendelkezését. Ez által 
a törvényjavaslat sokat nyert rövidségben és egyszerű-
ségben, de az alkalmazás is egyszerűbbé és biztosabbá 
válik majd, mert az állami tisztviselők és tanárok nyug-
díjazására vonatkozó föntemlített törvény már biztos és 
általán ismert gyakorlatot állapított meg. De nemcsak a 
megoldás rövidsége, egyszerűsége vezetett e törvény alapul 
vételére hanem az a törekvésem is, hogy az állami és 
nem állami iskolák közt, sőt csupán maguk a nem állami 
iskolák közt is eddig fennálló áthághatlan válaszfalakat 
kevesbítsem. Az országos tanulmányi alapból fentartott 
úgynevezett királyi iskolák nyugdíj-ügyei is a fent említett 
1885. évi XI. törvénycikk szerint intéztetnek el. Legyen 
tehát a nem állami és nem királyi iskolák tanárainál is 
ugyan oly terjedelmű (t. i. 30 éves) a köteles szolgálati 
idő; legyen ugyanolyan a szolgálati idő beszámítása; 
legyenek ugyanolyanok a nyugdíjazási és gyámolítási 
igény beálltának föltételei, valamint a beszámítható java-
dalmazásnak s az igényelhető nyugdíjnak, ellátási vagy 
nevelési járandóságoknak meghatározásai, stb. Csakis az 
1885. évi XI. törvénycikk alapul vétele mellett vált aztán 
lehetségessé e törvényjavaslat 13. §-ába felvennem a nyug-
díjazásra nézve a viszonosságot nemcsak az itt felsorolt 
intézetek közt, hanem az itt felsorolt intézetek, s az 
állami és királyi tanintézetek között is. A felekezeti tanár 
ne legyen örökre lekötve, hogy csak felekezeti intézetnél 
működhessék, s hogy azért, mert a felekezeti iskolánál 
eltöltött szolgálata nem számít az államnál, ne léphessen 
át állami iskolába, esetleg hosszú szolgálat után az egye-
temhez ; másrészt állami iskoláink ne legyenek megszo-
rítva, hogy felekezeti tanárokat, a szolgálat be nem szá-
rníthatása miatt, ne alkalmazhassanak. Szabad mozgás 
legyen iskoláink közt, melyek mindnyájan a nemzet iskolái. 
Minden erő oda válhasson be, a hol a nemzet culturája 
a legjobban hasznát veheti, a mozdulatlanság ne nehezed-
jék nemzeti nevelésünkre. Már magában az itt felhozottak 
elegendők lehetnek az állami normák, különösen a 30 
éves szolgálati idő elfogadására, annak dacára, hogy a 
30 éves szolgálati idő majdnem kétszer oly drágává teszi 
a létesítendő nyugdíj-intézetet, mint a 40 éves szolgálat. 
De ide sorolandók még azon indokok is, melyek az 
állami nyugdíj-törvény megalkotásánál, sőt ezt megelőző-
leg régibb országos rendelkezéseinknél is a tanárok 30 
éves szolgálatára nézve érvényesültek, s melyek az itt 
felsorolt intézetek alkalmazottjaira nézve semmivel sem 
lehetnek kisebb értékűek. 

Fönnebb említettem, hogy iparkodtam a nyugdíj-
és gyámintézetet az egyes iskoláknál meglevő helyi alapok 
bevonása nélkül, tehát függetlenül megalakítani. Körül-
belül 750 alkalmazottnak nyugdíj-igényéről és hozzátarto-
zóik ellátásáról van itt szó, mi éverikint 175,483 forint 

összeget igényel. Hogy e nagy teher viselését megköny-
nyítsem, a teher megosztásának elvét választottam, vagyis 
több forrásról gondoskodtam. E források a törvényjavaslat 
3. §-ában vannak felsorolva. E szerint megoszlik a teher 
a tanárokra, iskolafentartókra, tanulókra s az államra. 
Legkönnyebb a terhe a tanároknak, ugyanúgy mint az 
államnál. Ha az állami intézeteknél okadatolt az alkal-
mazottak csekély megterhelése, még indokoltabb az itt 
szóban forgó tanintézeteknél, melyek általában kisebb 
fizetést adnak alkalmazottaiknak, mint az állam. Az iskola-
fentartók s a tanulók terhe sem mondható elviselhetetlennek. 
Az iskolafentartók annyi áldozattal, mint a mennyit a 
törvényjavaslat rájok szab, tanáraik számára oly előnyös 
nyugdíjazást, mint a minőt a törvényjavaslat tervez, maguk 
erejéből nem volnának képesek nyújtani. Ha tekintetbe 
veszszük, hogy a szóban forgó intézeteknél a tandíj átlag 
kisebb mint az államiaknál, a tanulók hozzájárulása sem 
tekinthető terhesnek. Elvégre is a felsorolt források helyes 
megválasztásának legfőbb bizonyítéka az, hogy az általam 
kibocsátott tervvázlat alapján a megfelelő iskolák kevés 
kivétellel jelentkeztek a nyugdíj-intézetbe való belépésre. 

A tervezett nyugdíj-intézet mathematikai mérlege a 
mellékletben közölve van. E mérleg szerint a különböző 
források évi bevételei s a kiadások a következő főössze-
geket mutatják: 

Bevétel. 

1. A tanárok befizetései végtelen jára-
dékká számítva 18.070 frt. 

2. Az iskola-fentartók fizetnek az al-
kalmazottak fizetése után . . . 35.170 » 

3. A tanulók hozzájárulása . . . . 47.725 » 
4. Állami s e g é l y . . . . . . . . 60 000 > 
5. Ezen iskoláknak adandó építési és 

beruházási állami segélyek után 
15 évre kikötendő 3% o s kamat 14.518 » 

Összesen . . 175.483 frt. 

Kiadás. 

1. Nyugdijak és ellátási díjak a közép-
iskoláknál 131.800 frt. 

2. Nyugdíjak és ellátási díjak a jog-
akadémiáknál 10.700 » 

3. Nyugdíjak és ellátási díjak képezdék 
és felsőbb leányiskoláknál . . 13.175 » 

4. Nyugdíjak és ellátási díjak keres-
kedelmi iskoláknál 12.800 » 

5. Fedezet esetleges fizetésemelésre . 7.008 » 
Összesen 175.483 frt. 

Említettem, hogy az itt szóban forgó intézetek viszo-
nyai fölötte különbözők, ez okból a törvényjavaslat a 3. §. 
7-ik bekezdésében a tanárok, iskolafentartók és tanulók 
hozzájárulása arányának módosítását engedi meg, s így 
az iskolafentartóknak módjukban áll nemcsak önmagukon 
könnyíteni, hanem tanulóikon is. Azonban nem mulaszt-
hattam el a tanárokat némi védelembe venni azzal, hogy 
az áthárítható részlet maximumát 2 %-ban állapítottam meg. 

Az itt mondottakkal kapcsolatosan meg kell emlí-
tenem, hogy felmerült oly nézet is, mely az egyszerűség 
kedvéért az alkalmazottak, az iskolafentartók s a tanulók 
hozzájárulását, mind egybevéve, egy egységes százalékkal 
kívánta meghatározni, s aztán a megosztást az iskola-
fentartókra bizni, de ez esetben a sok tanulóval biró 



intézetek olcsón, a kevés tanulóval biró intézetek pedig 
drágán jutottak volna a nyugdíj-intézethez. 

A 3. §. 8-ik bekezdése különös megvilágítást szük-
ségei. Vannak oly tanintézetek, hol a tanárok nagyrésze 
pap vagy apáca, kikről nyugdíj tekintetében nem kell 
gondoskodni, s csak egy-két világi tanár van. Ez esetben 
nem volna okadatolt a tanulókat teljes mértékben meg-
terhelni. sem a nyert építkezési vagy beruházási állami 
segély után a teljes 3%-ot követelni, hanem csakis ará-
nyos befizetéseknek lehet helye a nyugdíjra igényt tartó 
tanárok száma szerint. 

Ugyan e §. utolsó bekezdése megadja a felvilágosí-
tást a tekintetben, hogy miként volt lehetséges az egyes 
iskolák már meglevő nyugdíj-alapjainak bevonását kike-
rülni s mégis e helyi nyugdíj-alapokat az országos nyug-
díj- és gyámintézet céljaira felhasználni. Az sem szorul 
bővebb magyarázatra, hogy ha az állam kellőleg gondos-
kodik a szóban forgó tanintézeteknél nyugdíj tekintetében, 
akkor még más nyugdíj-intézetek megengedése ellentétben 
volna az országos nyugdíj-intézetnél nyújtott állami se-
gél yl vei. 

Itt közbevetőleg okát. adhatom annak is, hogy miért 
nem vettem fél a nyugdíj-intézetbe a theologiai intézete-
ket is. Először: maguknak e tanintézeteknek egy része 
az egyházi hivatásra való képzés függetlenségével össze 
nem egveztethetőnek találta az állami gondoskodást. Másod-
szor: katholikus, görög-keleti, protestáns és izraelita pap-
képzésünknél még inkább felmerülnek a különböző viszo-
nyok ugy. hogy az ide tartozó tanárokat egy kategóriába 
foglalni teljesen lehetetlen volna. Harmadszor: a protestáns 
főiskolák helyi nyugdíj-alapjainak ez alkotandó törvény 
által való felszabadulása folytán, e hitfelekezetek ez alap-
jaikat most már nagy részben theologiai tanáraik nagyobb 
nyugdíjazására fordíthatják s számukra ép oly nyugdíjt 
biztosíthatnak, mint a minőt a jelen törvényjavaslat biz-
tosít más tanáraiknak. 

A törvényjavaslat 4. §-a a már fennálló tanintéze-
teknek önkéntes belépést biztosít. Minthogy az iskolák 
fentartásának költségei napról-napra és pedig nagy mér-
tékben emelkednek, méltányosnak találtam, hogy a fenn-
álló intézetek sorsát a belépési kényszerrrel ne nehezítsem 
meg. De különben is az itt felsorolt intézeteknek más 
jellemök van, mint az általános kötelezést szem előtt 
tartó népoktatási intézeteknek. 

A törvényjavaslatba nincs fölvéve, mert magától 
értetődik, hogy azon már is fennálló tanintézeteknél, melyek 
az alkotandó nyugdíj-intézetbe nem lépnek be, a fentar-
tókra nézve a tanáraik nyugdíjazására vonatkozó eddigi 
kötelezettségek érvényben maradnak: például egy részökre 
ezentúl is kötelező marad a Ratio Educationis utolsó §-a, 
mely a tanárok nyugdíjazásáról és hozzátartozóik ellátá-
sáról szól. más részökre pedig kötelezők maradnak fele-
kezetük eddigi rendelkezései, vagy önmaguk alkotta sza-
bályzataik; s ezek értelmében tartoznak majd tanáraik 
nyugdíjazásáról s 'ezek hátramaradottjainak ellátásáról 
gondoskodni. 

A törvényjavaslat e §-ának utolsó bekezdése az 
ezentúl állítandó tanintézetekre nézve azonban kimondja, 
hogy a jövőben keletkező iskolák fentartói kötelesek 
intézetükkel az országos nyugdíj- és gyámintézetbe belépni, 
vagy alkalmazottjaik számára legalább oly nyugdíjról és 
hozzátartozóik oly ellátásáról gondoskodni; mint a minőt 
a jelenleg alkotandó törvény biztosít, és pedig a nélkül, 
hogy intézetük tanulóit vagy alkalmazottjaikat az adandó 
nyugdíjért és ellátásért nagyobb mértékben terhelnék meg, 
mint a minő befizetéseket e jelen törvény szab meg. 
különben iskolájok nem számíthat a nyilvánossági jogra. 

A ki jövőben alapít ily iskolát, tudni fogja előre, mi a 
kötelessége nyugdíj tekintetében, s ehhez szabhatja elhatá-
rozását. Másrészt kell, hogy az államnak jövőre gondja 
legyen arra. hogy csak oly iskolák keletkezhessenek, 
melyek minden tekintetben, tehát tanáraik ellátásában is 
garantiát nyújtanak az államnak. 

A törvényjavaslat a nyugdíj- és gyámintézetből azért 
nem engedi meg a kilépést, mert a kilépések a nyugdíj-
intézet mérlegét ingadozóvá tehetnék s az alkalmazott 
tanárok sorsa ismét bizonytalanná válnék. Ha azonban 
valamely tanintézet megszűnik, ez esetben megszűnik a 
tanintézet viszonya is a nyugdíj-intézethez, s a tanintézet 
alkalmazottjai az ide vont 1885. évi XI. törvénycikk 
20. §-a szerint, ha máshol nyernek alkalmazást, ott nyerik 
meg szolgálatuk beszámításával nyugdíjokat, ha pedig nem 
nyernek alkalmazást, a megalkotandó országos nyugdíj-
intézetnél kerülnek végelbánás alá. 

A törvényjavaslat 5. §-« a tervezett nyugdíj- és 
gyámintézet jövedelmeinek kezeléséről szól. Azért választja 
a javaslat a néptanítói országos nyugdíj- és gyámintézet 
módját és szabályait, mert az eljárást itt már a gyakorlat 
biztosította. 

A 6. §. nem szükségei bővebb felvilágosítást. 
A törvényjavaslat 7. §-a kiterjeszti az alkotandó 

nyugdíj-intézet jótékonyságát, az eddig alkalmazottak leg-
régibbjeire is, mert e gondoskodás egyáltalában méltányos, 
mert különben csak egészen önkényes határt kellett volna 
szabni, s mert az illetők ebbeli régi reményükben nem 
is gondoskodtak magukról. 

A második bekezdésben oly alkalmazottakról van 
szó, ki ugyanazon iskola-fentartó két tanintézeténél vannak 
alkalmazva, például jogakadémiánál és gimnáziumnál. Az 
ily alkalmazottak közös iskolai szolgálatuk után egységesen 
rendszeresített fizetésök szerint jönnek e nyugdíj-intézetnél 
tekintetbe, kivéve azt az esetet, ha ez egységesen rend-
szeresített fizetésök nagyobb, mint a nagyobi) fizetésű 
intézetnél, például a feltüntetett esetben, a jogakadémiánál 
a rendes tanárok fizetése. Ez utóbbi esetben csak ez 
utóbbi fizetés mértéke szerint történik a nyugdíjazás. 

A harmadik bekezdésben előforduló eseteket példák 
világosítják meg. Az oly tanár, ki például egy oly keres-
kedelmi iskolában van alkalmazva, mely az itt szóban 
forgó nyugdíj-intézet kötelékébe tartozik, és egy oly közép-
iskolában is. melynél a tanárokról egyenesen az állam 
gondoskodik, az alkotandó nyugdíj-intézetnél nem nyerhet 
második nyugdíjt. Alkalmazva lehet továbbá valamely 
kereskedelmi iskolánál oly tanár, ki például valamely 
kereskedelmi társulatnál titkári minőségben is működik. 
Az ily egyénnek e nyugdíj-intézetnél csak akkor lehet 
igénye, ha máshol nincs nyugdíjra jogosultsága, s ha az 
ide tartozó iskolánál nagyobb az elfoglaltsága, mint másik 
alkalmazása, s ha az ide tartozó iskolánál való alkalma-
zása rendszeres, állandó és legalább oly mértékű, mint 
a minő az állami tanintézeteknél szokott lenni. 

Minthogy az itt szóban forgó különféle tanintéze-
teknél oly alkalmazottak is vannak, kiknek nincs külön 
lakpénzök, hanem e javadalmazásuk benfoglaltatik fizeté-
sükben (a törvényjavaslat 8. §-u\ az egyenlő mérték 
megkívánja, hogy az ily rendezéssel az illetők igazság-
talanul ne juthassanak magasabb nyugdíjhoz, mint az 
oly alkalmazottak, kiknek külön lakpénzök van, mely néni 
jő a nyugdíjazásnál számításba. Ugyanitt provideálva van 
az esetre is, ha valamely iskola-fentartó alkalmazottjai 
nagyobb fizetéssel és csekély lakpénzzel kívánná mások 
ellenében igazságtalanul nagyobb nyugdíjhoz hozzájut-
tatni. 

Minthogy az iskoláknál a fizetéseket a fentartók sza-



badon állapítják meg, e §. második bekezdésében gon-
doskodni kellett az oly igazságtalan kedvezmény kizárá-
sáról is, melylyel az iskola-fentartó alkalmazottjának 
fizetését kivételesen, a nyugdíjazás bekövetkeztének küszö-
bén kivánná rendkívülileg felemelni oly célból, hogy alkal-
mazottja az iskola-fentartó kevés befizetése mellett nagyobb 
nyugdíjban részesüljön. E megszorítás tebát nem vonat-
kozik a rendszeres ötödéves pótlékokra vagy a rendszeres 
fizetés-emelésekre. 

Az utolsó bekezdésben pedig nz alkalmazottakat a 
szabadon rendelkező iskola-fentartó önkénye ellen kellett 
biztosítani, nehogy erőik hanyatlásával fizetésöket csök-
kentse. 

A jelenleg szolgálatban levő alkalmazottak közok-
tatásunk nagv fejlődése s az előbbi közoktatási állapotok 
nagy ingadozása folytán a legkülönbözőbb viszonyok közt 
voltak. Szükségesnek mutatkozik tehát (a törvényjavaslat 
9. §-a\ hogy e különböző körülmények közt végbement 
szolgálat a nyugdíjba való beszámítás szempontjából elbí-
rálás alá vettessék. E megbirálásnál ott, a hol lehetséges, 
törvényeink és országos szabályaink rendelkezéseit fogjuk 
alkalmazni, a hol pedig nem lehetséges, e rendelkezések 
analógiájára kell majd támaszkodni Gondoskodni fogok, 
hogy ezen elbíráló bizottságba pártatlan s a viszonyokat 
teljesen ismerő egyének jussanak be. 

Előbbi közoktatási viszonyaink folytán vannak olv 
tanáraink is, kik 1.8 éves korukban kezdtek mint mellék-
vagy rendkívüli tanítók szolgálni, oly időben tehát, mikor 
még egyúttal a tanári pályára kellett készülniök. Ezért 
volt szükséges a múltra nézve a szolgálat számításánál 
kezdőpontul a 24-ik életévet kitűzni. Jövőben e megszo-
rítás elmarad, mert ujabb viszonyaink ily kora szolgálatot 
már nem engednek meg. 

Teljesen okadatolt a törvényjavaslat 10. §-ának 
azon rendelkezése, hogy a régi tanárok, kik csak most, 
lépnek be e nyugdíj-intézetbe, s csak most fizetik le azon 
hozzájárulásukat, melyet e nyugdíj-intézet számításai sze-
rint szolgálatuk kezdetén le kellett volna fizetniök, s mégis 
azonnal jogokat nyernek, tartozásuk kamatait is fizessék 
le. Készségesen meg fogják ezt tenni a nyerendő nagy 
előnyért, de másrészt az igazság is ugy hozza magával 
hogy ne részesüljenek nagyobb kedvezményben azon tár-
saik felett, kik szolgálatuk kezdetén fizetik le tartozásukat, 
mely egész szolgálatuk alatt fog a nyugdíj-intézetnek 
kamatozni. 

A következetesség ugy kívánná, hogy a régi tanárok 
után a múltra nézve az iskola-fentartók is fizessék meg 
hozzájárulásaikat, és pedig kamatokkal együtt, sőt azon 
összegeket is. melyek a tanulók után befolytak volna. E 
visszamenő követelés az itt felsorolt tanintézetek mind-
nyájánál azonban kivihetetlen volna. A számítások és 
kirovások nagy komplicatiőkra vezetnének, mert például 
némely régi tanár már a harmadik iskola fentartónál van, 
talán előbb oly tanintézetnél szolgált, mely nem is fog 
tartozni e nyugdíj-intézet kötelékébe; az iskola-fentartókra 
pedig oly nagy összegeket kellene kiróni, melyek nagy 
részöknek anyagi erejét meghaladnák. A midőn tehát 
ezen alkotandó törvény e követelést figyelmen kívül hagyja, 
azt úgyszólván elengedni, indirecte segélyt gyakorol azon 
tanintézetek irányában, melyek az állami segélyre csak-
ugyan rászorulnak, s magának e létesítendő törvénynek 
is célja az. hogy e tanintézetek a segélvzésnek egy indi-
rect nemében részesüljenek. 

Átmenetileg (6 évre) annak kikötését, hogy csupán 
a 80 szolgálati évnek betöltése alapján (tehát az alkal-
mazott teljes egészsége és alkalmazhatósága mellett a 
(í5-ik életév előtt) nyugdíjazásnak nincs helye (törvény-

javaslat 11. §-a). megengedte az. hogy a mostani tanárok 
nagy része nagyon fiatalon került szolgálatba, másrészt 
megkövetelte azt a megalkotandó nyugdíj-intézet pénzügyi 
érdeke, mert azon összegek elmaradása miatt, melyeket 
a régi tanároknál az imént kifejtették szerint az iskola-
fentartók s a tanulók hozzájárulása címén a mult időre 
nézve elengedünk, ha még a kora nyugdíjbalépés is meg-
engedtetnék, a nyugdíj-intézet szükséglete rendkívül meg-
növekednék. Az e reven megtakarítandó összeg körülbelül 
évi 10.000 frtra tehető. 

A 12. §-nak azon rendelkezései, melyek a nyugdíjba 
lépésről s a közszolgálat érdekében szükségelt nyugdíja-
zási eljárásról szólnak, hasonlók azokhoz, melyek a nép-
tanítói nyugdíj-törvényben fordulnak elő, miért is magya-
rázatra nem szorulnak. 

A törvényjavaslat 13. §-a a különböző iskoláknál 
eltöltött szolgálat beszámításának viszonosságáról szól. 
Ennek szükségét már fennebb a törvényjavaslat 2. §-ánál 
kifejtettem. Most. még csak azt teszem hozzá, hogy e 
viszonosságot kiterjesztettem a nyilvános népoktatási, kis-
dedóvó- és egyéb idetartozó intézeteknek az 1875. évi 
XXXII. és 1891. évi XLTIL törvénycikk rendelkezése alá 
eső alkalmazottjaira is. Tettem pedig ezt azért, mert a 
minő nagy igazságtalanság volna, hogy valaki az itt szó-
ban forgó intézetekhez történt átlépése folytán elveszítse 
előbbi szolgálatának számbavételét ép oly csekély azon 
áldozat, melyet az alkotandó nyugdíj-intézetnek s részben 
az államnak kell majd e tekintetben meghoznia, mivel-
hogy e beszámításnak szüksége csakis egy-két egyénre 
vonatkozik 

A 14. és 1:k §. magyarázatra nem szorul. 
Budapest, 1894. évi november 15-én. 

Gróf Csáky Albin. 
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter. 

T Á R C Z A. 

A vallás lélektani eredete. 
(Vége.) 

A természet jelenségeinek ilynemű tiszteletét nalti-
rismtisnak nevezzük, felosztva azt kis és nagy naturis-
musra. a mint fák és források, továbbá hold és ég tiszte-
letére vonatkozik. Ellentét a kettő között seholsem 
tapasztalható, csakis a fejlettebb polynesiaiakuál és fin-
neknél van bizonyos rangkülönbség a természeti istensé-
gek között. A többieknél a különbség csupán a gazdagság 
kisebb-nagyobb formájában nyilvánul, mint a délafrikaiak, 
hottentották, buschmannok, délamerikaiak és pápuáknál, 
valamint a kaffereknél látható. Egyébként a naturismus 
gazda- és szegényvolta függ a klímától, a talaj minősé-
gétől és más helyi viszonyoktól, melyekhez aztán még 
az illető nép egyéni sajátsága is járul. 

Sok helyen állatimádással is találkozunk, ott t. i., 
hol az ember az állatban isteni szellem jelenlétét látja. 
E jelenség egyébként megvan a naturismus által szemé-
lyesített és istenített dolgoknál is, mert a mennydörgő ég 
egy szárnyait csattogtató óriási madár lehet, a nap pedig 
egy roppant tengeri hal, a folyó tovasikamló kígyó, a 
hold legelésző tehén stb. Innen érlhető meg a totemismus, 
vagyis azon vallásos tisztelet, melyben valamely állat 
szelleme részesül. A fejlődés további folyamán előáll az 
anthrnpnmnrphismiimidőn már az istenek emheri alakot 



öltenek, de erőben, nagyságban túlszárnyalják a közön-
séges halandókat. Ezen a fokon ugyanazon isten emberi 
és állati alakban is jelenkezhetik, mert a műveletlen ebben 
épen nem lát ellentmondást. Ezért van, hogy némely 
törzsnek őse egy állatisten, p. o. Indiában, Asszíriában. 
Egyptomban ma is találnak oly istenbálványt, melynek 
emberi törzsén állat fej van és megfordítva. 

Valószínűleg az álom következtében jött rá az 
ember azon különbségre, mely test és lélek közt van, 
mert a lélek alvás alatt elhagyhatja a testet, majd vissza-
térhet abba. Ha pedig igy van ez az embernél, miért 
ne lehetne ugy a holt tárgyaknál is? A holt tárgyakban 
szintén lakhatnak szellemek, melyek — mint a lélek a 
testet — elhagyhatják lakóhelyüket és különböző alakokat 
ölthetnek fél, épen mint az álmodó ember. A hegy. a fa 
szelleme felöltheti akár az ember, akár valamely állat 
alakját és megjelenhet a földön, mint természeti istenből 
lett hős, igy a polynesiai Mani, ki a nap felett uralkodott 
és a hottentották holdja, ki mint kapitány élt a földön. 

Igy szaporodott lassan-lassan az a szellemsereg, 
mely az ember sorsára jó és káros befolyást gyakorol-
hatott. Aztán a fejlődés egy újabb fokán e szellemsereg 
egyes tagjai a természeti istenek fölé helyeztetnek, melyek 
az ember sorsával többé nem törődnek és lassanként 
személyekből ismét dolgokká lesznek, mint az ég, nap és 
hold stb., mikor már a vallás öntudatos személy után 
kutat. Itt kezdődik az a határvonal, mely a műveletlen 
és művelt népek közt húzódik! Itt észlelhető első csirája 
a szellemi monotheismusnak, midőn a naturismus hova-
tovább csak hagyománynyá törpül. Csak most érvényesül-
het az animismus, az a tudat, hogy a lélek független a 
testtől, mert a nélkül is élhet. A halál csak álom, mint 
egy éjszakai nyugvás, de míg a halál a testet megsem-
misíti, a lelket nem, mert az független valami a testtől, 
tehát a jövő életnek első, homályos sejtelme már e tapasz-
talatban gyökerezik. A meghalt szellemmé lesz és különb-
féle alakban tovább él a földön; hatalma nagyobb, mint 
az emberé, épen ezért tiszteletben részesül. A holtak 
szellemei különösen azokhoz vonzódnak, kikkel a földi 
életben rokonságban voltak és azokat védik: ez a ma-
gyarázata a műveletlen népek vallásában az elhalt ősök 
tiszteletének, melylyel Chinában ma is találkozunk, sőt 
mondhatni, a modern Európában is. 

Az animismus szülte a shamanimiust. totemismust és 
fetisismust, melyek szoros kapcsolatban állanak egymás-
sal. A shamán vagy varázsló barátságban él a szelle 
mekkel és azoktól nagy hatalmat nyer, sőt némelykor 
felettük áll. A varázsló azonban nem kuruzsló, nem szem-
fényvesztő, mert nem csaló. Ha téved, azt szerinte bizo-
nyosan valamely ellenséges szellem okozta. A közép-
korban (sőt sokszor ma is) olyannyira divatozó ördögidézést 
határozottan a shamanismus szülte. Kérdés: miként? 

Sok jelenség bizonyít azon föltevés mellett, hogy 
valamely dolognak része, darabja, részt vesz az egésznek 
életében. A kígyónak p. o. törzsétől elszakított része 
mintegy tovább él; a növénysarjadék elültetve, új egyeddé 
lesz stb. és épen ezért tulajdonít a babonás nézet a rész-
nek ugyanazon értéket, mint az egésznek. Az oroszlán 
egy darab csontja oroszláni erőt és bátorságot kölcsönöz 
a babonás ember előtt; egy darakba koponyacsont a meg-
holtnak minden tulajdonságát közli azzal, ki magánál 
hordja. A varázsló tehát az emberi test bármely parányi 
részével árthat az egész testnek, sőt árnyékát is meg-
babonázhatja. Némely jelenségek ok és okozati viszonyban 
állanak egymással, igy a kakas kukorékolására jön a fény, 
tehát a kakasfej a vak látását visszaadhatja. A varázsló 
sorsvetés által föl tudja fejteni a jövendő titkait és a 

varázsló mindig magasabb rangú jövendőmondó, a szel-
lemek mindig vele vannak, ha varázsitalt vesz magához; 
kiáltása által felkelti a szellem figyelmét, idéző hatalma 
által pedig kényszeríti a megjelenésre: tehát a varázslónak 
mágikus ereje van, melylyel akár jó, akár rossz (ördög) 
szellemeket képes előidézni. íme, az ördögidézés eredete! 

Azt is a tapasztalat igazolja, hogy a szó hatalma 
rég lekötötte az ember figyelmét, a mi nagyon természe-
tes. A beszéd ma is csodásan hat az emberre, ha szépen 
van elmondva, megtapsoljuk; nem lehet elítélni a műve-
letlen embert, ha a szó erejét valóban csodának tudja 
fel és hatása alól sem személyt, sem tárgyat kivenni 
nem képes. A szóból varázsige lesz, mely ha holt tárgyra 
irányul is, az a tárgy azonnal valamely szellem lakásává, 
vagyis fétissé lesz. 

Látható, hogy a shamanismus nem csekély jelenség. 
de oly tömött lepel, mely nagyon kis mértékben bocsátja 
át szálain az evangelium sugarait. El van az terjedve 
ugy a polynésiaiak, mint a finnek, vörösbőrüek, szere-
csenek, kafferek, patagoniaiak, eszkimók és hottentották 
között, sőt a keresz(t)ények sem vetik meg. hiszen ma 
is vannak emberek, kiknek talán vallásos meggyőződését 
sértenők meg, ha a varázslás és babona jogosultságát 
kétségbe vonnók. És ha a naturismus és animismus az 
egész műveletlen világ vallásos elmélete volt. akkor a 
shamanismus ezeknek vallásos gyakorlata, mely jogaihoz 
mindig makacsul ragaszkodott. A varázsló egymagára 
pap, próféta, tudós, költő, szónok volt, sok helyen az 
máig is, mint Afrikában, Amerikában stb A varázsló 
először csak eszköz, de később, midőn tapasztalatot gyűjt 
a természet megfigyeléséből, hogy hatalmát növelje, befo-
lyását gyarapítsa, ekkor, habár öntudatlanul, de a ter-
mészettudomány alapját rakja le és igy a varázslásnak 
van vallásos és társadalmi érték"!, noha egy művelt nép 
észjárásához egyáltalán nem illő. 

Mikor az ember egy magánál felsőbb lény létezését 
elfogadja, azonnal közösségbe óhajt vele lépni, de attól 
egyelőre csak érzéki javakat vár, mert még az önzés 
működik; megszenteltetésről, erkölcsi tökélyről, bűnök 
váltságáról szó sem lehet, mert az erkölcsiség a vallá-
sosságtól még külön van válva. Igaz, a kettő külön válva 
is megállhat, de a vallás tökéletes eszméje egynek tudja 
a kettőt, melyben minden vallásos, mert minden szent, 
tehát semmi nem erkölcstelen, mert minden erkölcsi. 
Ámde a műveletlen ember mitsem tud ezekről; nem 
tudja, hogy ama felsőbb lény ingyen ad neki mindent, 
tehát ajándékra szüksége nincs. Nincs szüksége hangolási 
eszközökre, mint a tánc, ének, kiabálás stb.. mik az 
imát volnának pótolandók, sem ételre és italra, vagy 
egyébféle a vallásos cselekményt helyettesítő ajándékra. 
Természetesen, a műveletlen azt hiszi, hogy a mi kedves 
az embernek, az kedves ama felsőbb lénynek is, kinek 
— hogy minél inkább megnyerje — áldozatot is visz 
abból, a mi drága, becses, mint az emberből stb. és e 
szokást csak lassanként váltja fel az állatok feláldozása, 
majd a test egyes részeinek levágása, a test megcsonkí-
tása. A körülmetélés, mint zsidós vallásos cselekmény 
szerintünk nem más, mint épen az emberáldozásnak 
maradványa. 

A vallás ősi nyilvánulásaiban mindig feltalálható 
a szabadság és boldogság utáni vágy, ámde az ember 
önkényes hatalmak alatt nyög, melyeket szüntelen engesz-
telni szükséges. Ez a polytheismus állapota, mely a natu-
rismus, animismus és shamanismus mellett folyton meg-
marad. Azonban a fejlődés magasabb fokán az ember 
amaz önkényes hatalmak felett még egy más hatalmat 
is vesz fél, mely az előbbiek törvényeit változtathatja és 



ez az álláspont a monotheisticus supranaturalismus. A 
legmagasabb álláspont az. midőn <iz ember a természeti 
törvényeket Isten lényege szü^ségképeni nyilvánuld sémák 
ism,eri el. Az ember fürkészi e törvények titkait és ha 
valamit nem ért: tisztelettel hajol meg az istenség előtt 
Nem azt mondjuk ezzel, hogy a vallás és tudomány egyes 
pontokon összeütközésbe jön egymással, mert a kettő 
harcban nem állhat, mert a vallás nevében egyetlen tudo-
mányos igazságot sem szabad visszautasítanunk és mert 
az igazság isteni jelleggel van felruházva, az isteni kije-
lentésnek részét alkotja. A vallásos ember első köteles-
sége mindenben keresni az igazságot, mert midőn azt 
keresi, Istent keresi, midőn azt szereti. Istent szereti. 
Az igazság azonban csak szűk határait mutatja az isteni 
megismerésnek, ha külsőségekben keressük, de ha a szív 
mélyére tekintünk, melynek dobbanásában .lézus eme 
beszéde szól hozzánk: 0 szerető Atya. Istent a maga 
lényegében ismertük meg. 

Ennyiben fejtettük ki a vallás eredetének kérdését, 
mely kifejtés azonban egy nagyobb munkának csak rövid 
kivonata. A vallást első mozzanatában ragadtuk meg és 
nagy vonásokban kisértük a fejlődés fokozatain át a leg-
magasabb pontig. Első tekintetre a kérdés túlhajtásának 
tűnhetik föl ez eljárás és van benne igazság, mert ha a 
vallást első nyilvánulásban feltaláltuk és kifejtettük: a 
kérdést is megoldottuk. Mondtuk már, hogy fejtegetésünk 
tapasztalat- és lélektanon alapszik, a tapasztalat pedig 
nem egy, hanem több jelenség megfigyelése után áll elő, 
mennyivel inkább a lélektan, mely a tapasztalat ténvein 
épül fel. E tapasztalattal párosult lélektan tanított meg, 
hogy a vallás forrását az emberben keressük, hogy a 
vallás a lélek saját ténye, de az ily állítás mindig igazo-
lásra vár, mert azok előtt, kiknél a. tekintély nem eléggé 
irányadó, egyszerűen fiatus vocis lehet minden állítás. 
Ilyen állítás az is, hogy a vallás főleg érzelem, de hat 
az értelemre és akaratra, épen azért igazolni kellett. Ezen 
két állításból jött a harmadik, t. i. a vallás a végesnek 
a végetlenhez való viszonya, objective: reális viszony, 
subjective: e viszony öntudatra jutása a bensőben, mikor 
a vallás már nyilatkozik, először ugyan gyarló módon, 
de mindig tökélyetesebben és ezt az állítást is igazolni 
kellett a tárgyalásnak megfelelő módon. Végül azért sem 
állhattunk meg a vallásos nyilatkozat első zsengéjénél, 
mert a tárgyalt rész szoros összefüggésben áll e munka 
többi részével, mely az elsőnek habár nagy vonásokban 
történt kifejtését is, :— de megkövetelte. 

Molnár Lőrincz. 

Egyházpolitikai apróságok. 
Az állam csupán olyan vallásfelekezetet tűrhet meg 

kebelében, melynek dogmái nincsenek ellentétben a haza 
törvényeivel és érdekével. 

Mivel pedig csupán az az állam fejlődhet s emel-
kedhet nagyra, melynek polgárai testvéreknek tekintvén 
egymást, békében, szeretetben élnek: ennél fogva meg 
nem tűrhet olyan vallást, mely gyűlöletet, szeretetlenséget 
tanít; mely az ő felekezetéhez nem tartozó polgárokat 
eretneknek, pogánynak, nálánál alábbvalónak, megveten-
dőnek, kiirtandónak tart; s ez által folytonosan veszélyez-
teti a közbékét. 

Most már akárhogy csűrik-esavarják a dolgot, annyi 
bizonyos, hogy az orlhodox zsidó egyedül a zsidót tartja 

Isten választott népének, a többi goim; a nazarénus min-
den más felekezetűt kárhozatra méltónak ítél; a katholi-
kus vallás minden mást eretneknek bélyegez, és kirekeszt 
a mennyországból . . . egyedül az evangéliumi vallások hir-
detik azt, hogy mindenki idvezülhet Istennek ingyen 
kegyelméből; mindnyájan Istennek, egy Atyának gyerme-
kei, tehát testvérek vagyunk. 

Nem is volt az államnak soha sem baja a refor-
mátusokkal, általában a protestánsokkal, akkor, midőn a 
haza érdekéről, az ország sorsáról volt szó. 

* * 
* 

Vaknak kell lennie, a ki nem látja azt a XIX. szá-
zad utolján már szinte képtelennek tetsző állapotot, hogy 
az országok mindaddig veszélyeztetve lesznek a katholi-
cismus képviselői, a klérus által, míg ez az országon 
kívül álló fejre köteles hallgatni. A római egyház csak 
neki engedelmeskedő államot tűr meg, mással nem fér 
össze. Ez a papizmus lényege. Itt csak egy segít gyöke-
resen. A pápai intézményt kell eltörölni; és minden fele-
kezetnek a saját országában legyen legfőbb feje Ekkor 
lehetnek nemzeti egyházak. 

Példa rá a reformált egyház; melylyel sehol sincs 
az államoknak semmi baja. 

Csudálom, hogy ennek megvalósításával még vár a 
felvilágosodás ezen százada. 

* * 

Elszomorodtam, midőn a főpásztori levél megjele-
nése előtt még tekintélyes szabadelvű lapok is azt, hir-
dették, hogy szakadás van a főpapok között az egyház-
politikai programm miatt. 

Ez a balfelfogás és hiú remény abból származik, 
mivel még a kath. intelligencia sem ismeri sem a klérust, 
sem a maga vallását. 

A vallásból csupán annyit tud. a mennyit bele 
szivárogtatták gyermek korában. Valami kevés reminis-
centia maradt a kis katekbismusból. Annyit tud, hogy a 
gyermeket illő megkereszteltetni; házassági eskü előtt 
meggyónni szükséges: a temetésnél a fizetés szerint kán-
tornak vagy papnak kell fungálni; s az elhunytakért 
divatmisét mondatni. De hogy mi az a gyónás; minő 
rejtelmekkel van az gyakran kapcsolatban; mire jő az 
a mise . . . azt ugyan kevés tudná megmagyarázni. 

Még kevésbbé ismeri azokat a rettenetes dogmákat, 
melyek ellen szive, érzelme fellázad, s melyeknek vége 
anatbemával végződik. Beszélgettem erről sok kath. mívelt 
emberrel, kiknek mindezekről nem volt tudomása s erősen 
protestáltak az ellen, mintha ők olyat hinnének vagy 
elfogadnának. Ezért mondom én azt már régen,, hogy a 
kath. mívelt osztály csupán az anyakönyvben katholikus, 
szivében, értelmében nem pápista. 

* * 
* 

Szóval bebizonyult az, a mit mindazok tudtak előre, 
kik a klérust a maga céljában ismerik, hogy a döntő 
pillanatban egyöntetűség lesz közöttök. 

A főpásztori levélnek aláirta a nevét egytől egyig 
mind, Kolostól Moldován Jánosig. 



Ritka leány tud olyan szembekötősdit játszani, mint 
ez a pásztorlevél. Ügyes ember legyen, a ki meg fogja. 
Olyan tetszetős indokokkal van saturálva, hogy szinte 
káprázik bele az olvasó szeme. Minő válogatott kifejezé-
sek a részvét felgerjesztésére! 

»A kormány politikája által veszély fenyegeti a hívek 
halhatatlan lelkét. 

A kath. egyház nehéz védelmi küzdelmet vív oly 
sérelmes intézkedések ellen, melyek szentegyházunk Isten-
től nyert jogaiba ütközik. 

Inkább kell engedelmeskedni Istennek mint az em-
bereknek.* 

Pedig mindebből csak annyi az igaz, hogy a világ-
gal azt akarják elhitetni, miszerint klérus és katholicismus 
ugyanegy dolog; és ügy beszélnek, mintha az Istent 
nem is lehetne más vallásban imádni, mint a római val-
lásban. S ebből foly ól ag minden haladást, mely az ő 
személves hatalmuk növekedését gátolja, úgy tüntetnek 
fel, mint a kath. vallás üldözését. 

Némely együgyűek felülnek nek ik ! . . . Mondják: 
bizony inkább Istennek, mint az embereknek engedel-
meskedni. S magasztalják a prímást, ki ekként primázott 
a kath. gyűlés nagy koncertjén: A földiekben engedel-
meskedünk a királynak, de a lelkiekben c?ak a királyok 
királyának. . . Beszédnek szép ez, de mit értett ő a kirá-
lyok királya alatt? . . . Nem az Istent, nem is a Krisz-
tust, hanem a római pápát. S ez a kifejezés, inkább en-
gedelmeskedni az Istennek, náluk ezt teszi: inkább enge-
delmeskedni a római pápának. 

Hetesy Viktor. 

B E L F Ö L D . 

A református zsinat küldöttsége 
a királynál. 

Református zsinatunk díszküldöttségét Kun Bertalan 
püspök és Tisza Kálmán főgondnok vezetése, alatt jan. 
25-én fogadta király ő felsége a budai palotában. 

A küldöttség szónoka, Kun Bertalan püspök, a 
következő beszédet intézte a királyhoz: 

Császári és királyi apostoli felség! 
Legkegyelmesebb urunk! 

A hódoló tisztelet, alattvalói hűség legbensőbb és 
legőszintébb érzelmeivel jelentünk meg felséged legmaga-
sabb színe előtt, hogy ama kimagasló atyai jóságáért, 
melylyel országos zsinatunkon alkotott egyházi és iskolai 
törvényeinket legfelsőbb jóváhagyásával megerősíteni mél-
tóztatott, legmélyebb hálánkat és köszönetünket hódoló 
tisztelettel kifejezzük. Felségednek ez a legmagasabb elha-
tározása általános örömet gerjesztett evangéliumi refor-
mált hitfelekezetünk minden egyházközségében, valamint 
a mi szivünkben is, mert meg vagyunk győződve, hogy 
evangéliumi szent vallásunk s egyházunk szelleméből, 
hitelveiből folyó állami és egyházi érdekeinek kölcsönösen 

megtelelő törvényeink képezik hitfelekezetünk felvirágzá-
sának legbiztosabb alapját. Midőn azért császári és apos-
toli Felségednek ezen törvényeinknek megerősítő legma-
gasabb elhatározásáért a magyar református egyházunk 
egyetemének hódoló tisztelettel párosult köszönetét tolmá-
csoljuk, biztosítjuk felségedet, hogy mind a régibb időben, 
mind legközelebb legkegyelmesebben megerősített törvé-
nyeinket híveink közt a vallásos buzgóság, jó rend, tiszta 
erkölcsiség fentartására törekszünk. Ugyanilv hűséggel 
fogjuk minden alkotmányos úton létrejött és jövendő 
országos törvényeinket megtartani, azoknak meghódolni, 
ezzel az önzetlen tiszta hazaszeretetet, az alkotmány, 
felséged legmagasabb személye dicső trónja iránti tánto-
ríthatatlan hűséget fogjuk egyesíteni, és ezen hazaszeretet 
által vezérlett érzelmeket, mint oltártüzeket fogjuk híveink 
szivében éleszteni, kik velünk együtt kérik az egek Urát, 
hogy felséged drága életét, népeit boldogító uralkodását 
terjessze ki az idők legmesszebb határáig. 

A király a beszédre következőkép válaszolt: 

Örülök, hogy az evangélikus re formátus zsi-
naton létrejött törvényere jű szabályokat jóváha-
gyólag megerősí thet tem s nem kétlem, hogy a 
magyar reformátusok egyeteme ezen szabályokat, 
.valamint az országos törvényeket mindenkor 
szigorúan fogja megtar tani . 

A személyem ós t rónom iránti hűségnek 
biztosítását ez alkalommal is kedvesen fogadom 
s őszintén kívánom, hogy az egyházuk számára 
alkotott uj szabályok annak javára szolgáljanak. 

A király nagyon szívesen fogadta a küldöttséget, 
tagjait megszólítással tüntette ki. A küldöttség tagjai voltak: 
Kan Bertalan, Bapp Gábor, Szász Károly, Szász Domokos 
és Kiss Áron püspökök; Tisza Kálmán, báró Bánffy 
Dezső főgondnokok ; Baksay Sándor, Bartha Lajos, Bor-
nemisza József, Fejes István, Széli Kálmán és Vályi Lajos 
lelkészi küldöttek: Bernátli Elemér, Beöthy Zsigmond, 
gróf Dégenfeld József, Hegedűs Sándor, Horthy István, 
Szilassy Aladár, gróf Teleki József, báró Vay Béla és 
Véghelyi Dezső világi küldöttek. 

A zsinati küldöttség király ő felségétől Wekerle 
kormányelnökhöz ment, de őt nem találta otthon. Majd 
grót Gsály Albin vallás- és közoktatásügyi minisztert 
kereste fel, kit Kun Bertalan püspök következő beszéddel 
üdvözölt: 

Nagyméltóságú miniszter úr! Kegyelmes uram! A 
közpálya férfiainak, kik a haza szolgálatának és boldogí-
tásának szentelik életüket, legédesebb jutalma a hála és 
közelismerés. 

E lélektani igazság alól nem képezhetnek kivételt 
a társadalom szegény munkásai sem. annál kevésbbé 
képezhetnek tehát azok, a kik az államkormányzat fontos 
és nehéz feladatával foglalkoznak. 

Elismerés a munkának legnemesebb jutalma, a lélek 
nyugalmát ez aranyozza meg. És mi, mint az evangéliumi 
reformált hitfelekezet zsinati képviselői, magyar reformált 
egyházunk nevében ezt a legszebb jutalmat, szivünknek 
e kincsét hoztuk el nagyméltóságodnak ajándékul. Nagy-
méltóságod működésének kezdetétől fogva a hálatelt szív 
éber figyelmével kisértük azt az ernyedetlen, céltudatos 
munkásságot, melyet Nagyméltóságod kifejtett, de áldásos 
működésének különösen két fontos mozzanata az, mely 



hitfelekezetünket örömmel és hálával töltötte el. Az egyik 
az, hogy ő császári és apostoli királyi felsége zsinati tör-
vényeinket legkegyelmesebben szentesítette; a másik, hogy 
a magyar törvényhozás, méltányolva hitfelekezetünknek 
a kulturcélok körüli áldozatait és felismerve szükségeit, 
részére az állam támogatását tekintélyes összeggel fel-
emelte; mindkét örvendetes tény keresztülvitelét nagy-
méltóságod nagy befolyása és buzgalma mozdította elő. 
Fogadja azért nagyméltóságod hálás köszönetünket azon 
jó kívánságunk kíséretében, hogy az isteni gondviselés 
nagyméltóságodat a haza és az egyház javára, a feleke-
zetek közötti állandó békés egyetértés megteremtése érde-
kében sokáig éltesse. 

Csálcy Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter erre következőleg válaszolt: 

Mélyen tisztelt uraim! Nagy igazsága van igen tisz-
telt szónokuk ő méltóságának abban, hogy a közpályán 
működő férfiaknak legszebb jutalma az az elismerés, a 
mely munkásságukat kíséri. Ez elismerésre tagadhatlanul 
szükség is van, ha azt akarjuk, hogy a munka sikeres legyen, 
mert azon erő nélkül, a melyet egy hatalmas közvéle-
mény támogatása nyújt, a legönzetlenebb, legtisztább 
törekvés sem érhet el eredményt. A mi az épen fenforgó 
esetet illeti, hálával fogadom az elismerést az ev. ref. 
vallásfelekezet részéről. Meg vagyok győződve, hogy azok 
az országos zsinati törvények, a melyeket ő felsége a 
király jóváhagyólag megerősíteni méltóztatott, minden 
tekintetben olyanok, a melyek egyaránt szolgálják az 
állam és az egyház érdekét. De a midőn ezt kijelentem, 
nem habozhatom bevallani, hogy az elismerés és hála 
nagyobb részével én tartozom az ev. ref. vallásfelekezet-
nek, a mely a kulturális célok előmozdításában a kor-
mány törekvését mindig kész volt hazafias áldozatkész-
séggel támogatni. 

Egyházpolitikai mozgalmak. 
(A politikai pártok. Az egyházak. A társadalom. A törvényhatóságok 

Az egyházpolitikai kérdések állandó forrongásban 
tartják a pártokat. A javaslatok beterjesztése előtt elvileg 
mindenik párt a kérdések megoldása mellett nyilatkozott. 
Akkor ugyancsak járta az elvekennyargalás. A pártok 
egymásra licitáltak a szabadelvüségben. Mióta a javas-
latok ismeretesek, a névleges szabadelvüekhek oldozni 
kezdett a bocskoruk. Többen kiváltak a szabadelvű párt-
ból. Belejátszott a dologba a reverzális kérdése is. Több 
honatya — mindenik pártról — a klérus nyomása alatt 
a választások alkalmával az ultramontánoknak Ígérkezett 
el. Ezeket most igen helyesen az igéret beváltására szo-
rítják küldőik. A szabadelvü párt a kilépések által szám-
ban veszített, de sokat tisztult. Tömörült, egységesebb 
lett. A nemzeti párt hallgat. Sajtója azonban, kivált a 
Pesti Napló, egészen az ultramontanizmus szolgálatába 
szegődött. Ennek tolja a szekerét a Budapesti Hirlap is. 
E párt lapjai közül csak a Magyar Hirlap küzd szilár-
dan az egyházpolitikai javaslatok mellett. A szélsőbal 
kinos belső harcban vergődik. Ugrón, Polonyi, Bartba 
minden áron az ultramontánizmus ölébe akarták átját-
szani az egész pártot. Egy időben már csak az Eötvös-
féle töredék s ennek sajtója, az Egyetértés, volt a javas-
latok mellett. Most azonban az anyapártban is tisztulni 

kezd a helyzet. Vezetői: .lusth, Helfy, Holló stb. a párt 
közlönyében sorra kijelentik, hogy az egyházpolitikai javas-
latokat meg kell szavazni. Ezt kívánja a párt programmja, 
tradíciója és összes eddigi múltja. 

A helyzet tehát tisztul. A taktikázás kezdi lejárni 
magát. A közvélemény nyomása elvhűségre kényszeríti 
az ingadozókat. Az egyházpolitikai reform, úgylátszik 
megválasztja, megrostálja s ezzel megtisztítja a politikai 
pártokat. 

Az egyházak magatartása nagyon különböző. A 
római egyház előbb püspökei tanácskozmányából, azután 
a budapesti kath. nagygyűlésből, kibérelt sajtójában kez-
dettől fogva szüntelen támadta és támadja a javaslato-
kat. Eszközeiben egy cseppet sem válogatós. Lapjai, hecc-
káplánjai piszkos eszközökkel, főpapjai tömérdek ámí-
tással és valótlanságok felhordásával tüzelik híveiket a 
javaslatok ellen. A gondolkozni nem tudó tömeg s a 
feudális arisztokrácia körében tüzet rérfogotf az izgatás. 
Az intelligens osztályt azonban nem tudták elvakítani. 

A protestáns egyházak közé is bedobták a tüzes 
taplót. Legutóbb a protestáns nagygyűlések eszméjével 
izgatnak. A tűz nem fogott, a prot. egyház nem ült fel 
ellenségei e jó tanácsának. A harcot nem szabad a fele-
kezetiség harcává tenni. A nagy küzdelem, melynek izgal-
mait éljük, első sorban a nemzeti liberalizmus és a kleri-
kalis-feudalis reakció harca. A protestántizmusnak, mint 
egyháznak, nem szabad ebbe a harcba bele menni. Ezzel 
csak mérgesítené a küzdelem felekezeti mozzanatait. Az 
egyházpolitikai javaslatok nekünk egyházilag nem kedvez-
nek, nem a mi javunkra készültek; tehát mint egyház, 
nem is foglalhatunk mellettök állást. De hitelveinket sem 
sértik, társadalmi és politikai eszméinket pedig előbbre 
viszik, következőleg ellenzői sorába sem léphetünk. Mint 
a haladás és a nemzeti fejlődés hívei üdvözöljük a refor-
mokat s érettök készséggel meghozzuk a kívánt áldoza-
tokat. 

Annak azonban örülünk, hogy a római és kleri-
kális propaganda túlzásainak, melyek a kath. nagygyű-
lésen botrányosan kicsúcsosodtak, maga a nemzeti tár-
sadalom akar »megállj«-t kiáltani. A féket vesztett ultra-
montanizmusnak leghatásosabb ellenszere a felvilágosult 
kath. társadalom nyugodt és férfias ellenállása. És ez az 
üdvös ellenhatás, istennek hála, megindult. Két irányban 
szervezkedik; társadalmi úton és a törvényhatóságok ter-
meiben. 

Budapestről, a terézvárosi körből indult meg a tár-
sadalmi szervezkedés. A szabadelvű katholikusok köré-
ből. Andrássy Gyula, Szivák Imre, Radocza János s több 
előkelő fővárosi polgár áll az élén. »Föl kell fegyverezni 
a társadalmat a reakció ellen; ki kell mutatni, hogy az 
egész magyar nemzet öntudatosan akarja a szabadelvű 
reformokat. Nem szabad megengedni, hogy Magyarorszá-
gon felekezeti párt alakulhasson, akár katholikus, akár 
református, akár zsidó párt«. Andrássy grófnak e szavai 
nagy tetszéssel fogadtattak a haza minden vallású szabad 
polgárainál. S most egymásután indulnak meg a tiltako-



zások a budapesti nagygyűlés által proklamált felekezeti 
reakció ellen. Arad, Nagyvárad, Kassa és több nagyvá-
rosban népgyűlések készülnek a budapesti kath. népgyűlés 
ellensúlyozásául. 

Még nyomatékosabb ellenakció indult meg a tör-
vényhatóságok körében. Most, hogy a kath. nagygyűlésen 
megfújták a harci riadót, Debreczen város közgyűlésén 
jan. 26-án a polgárság pártpolitikai és felekezeti különb-
ség nélkül egyhangúlag demonstrálta ragaszkodását az 
egyházpolitikai reformokhoz. Ezt a példát több törvény-
hatóság követni készül. 

A társadalom fel van izgatva. A békét hozó kibon-
takozásnak nem szabad sokáig késnie. 

Dr. Rusticus, 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A jezsuita kérdés még mindig égető kérdését képezi 

a német birodalomnak. A »Norddeutsche Alig. Zeitung*, 
a birodalmi kormány eme hivatalos organuma »Litera-
risches« cím alatt érdekesen kommentálja Iloensbroech 
grófnak a jezsuita rendből való kilépését, s e kilépésnek 
egy önálló röpiratban való igazolását. Szerinte a röpirat 
az előkelő jezsuita írók alapján kritikát gyakorol a leg-
fontosabb jelenkori állami-egyházi kérdések fölött. A jezsui-
tismus egy ideokratiai uralomnak a rendszere, mely bámu-
latos konzekvenciával vonja meg a maga elveinek a 
következményeit. S ha Hoensbrosch gróf abban a meg-
győződésben volt, hogy az ő személyére nézve létezhetik 
egy külön »jezsuita ekklekticismus* s csak későbbi tapasz-
talatok nyomán győződött meg annak tarthatatlanságáról, 
azért lehet őt sajnálni, de nem menteni, mivel a törté-
nelem morálja ama régi szabály, a melyszerint ki-ki 
óvatos legyen a maga pályájának megválasztásában. 

Eddig a »Nordd. Alig. Ztg« 1893 november 30 iki 
szűkszavú tudósítása, a melyre nézve csudálkozásunkat 
kell kifejeznünk ama hallatlan vakmerőség felett, a mely-
lyel egy a kormányhoz közel álló lap vádolhatja és 
gúnyolhatja Hoensbrosch grófban azt a szövetséges társat, 
a ki ma a porosz állameszmének fontos szolgálatokat 
tesz az államot és szabadságot lealázó hazafiatlan jezsuita 
rendszerrel szemben elfoglalt elvi álláspontjával. Valóban 
elszomorító volna, ha a hivatalos lap tendentiosus tudó-
sításából lehetne és kellene következtetéseket vonni a 
német államkormánynak a jezsuita kérdéssel szemben 
való álláspontjára! 

Felvilágosításul arra, hogy meddig jutottak el 1848 
óta egyházpolitikai tekintetekben Németországban, érdekes 
leleplezéseket közölt legközelebb a »Vossische Ztg* egyik 
közleménye. 

Az 1848. augusztus 24. frankfurti német parlament 
összes kath. tagjai, s ezek között Reichensperger, s a 
mainzi és boroszlói püspök, unt sono fogadták el Rado-
ívitz generális manifestumát a jezsuita rend tervezett 
megtelepítése ellen, mely manifestumban többi között 
következő tételek foglaltatnak: A jezsuita rend a XVJ. szá-
zadban segédeszköznek bizonyult a kath. egyház pilla-
natnyi szükségleteinek a kielégítésére, ma azonban Német-
országban ilyen szükséglet tényleg fönn nem forog. A 
német püspökségnek s a klérusnak a maga feladatainak 

sikeres megoldása céljából nincsen ma szüksége a jezsui-
tákra, s a német tudományosságnak ilyen segédeszközökre, 
mert az a haszon, a melyet a jezsuitarend a német kath. 
egyháznak esetleg ígér és kilátásba helyez, korántsem 
áll arányban azokkal a mélyreható zavarokkkal és vesz-
teségekkel, a melyek ebből Németországra fognának háram-
lani »Az egyház szabadságáról* szóló tárgyalások alkal-
mával pedig, a midőn a jezsuitákat, liquoriánusokat és 
redemptonistákat örök időkre akarták némelyek kitiltani 
a német birodalomból, az egyházi szabadság elvi indokai-
nak különbeni megóvása mellett Radowitz tábornok, a 
kath. frakció elnök kijelentette, hogy »sem kívánsága, 
sem törekvése behálózni Nemetországot a jezsuitarend 
tagjaival. >S bár az általános kath. egyházi és egyleti élet-
tevékenységnek egy némely rend elvi kizárása által való 
megszorítása ellen állást is kellene foglalnia, mégis a 
kath. egyház magasabb érdekeiből kifolyólag tiltakoznia 
kellene az ellen, ha valaki a német birodalom egynémely 
tartományába a jezsuitákat megtelepíteni kísérletet tenne, 
vagy e tekintetben konkrét javaslattal állana elő. Arra 
a kérdésre pedig, hogy kik azok, a kiknek nevében szóló 
beszél, Radowitz egészen önérzetesen azzal felelt: hogy 
mi mindnyájunknak, a kath. kollegák nevében, a kik itt 
ülünk. S e kath. kollegák között ült akkoriban Reichens-
perger is, mint a kath. frakció alelnöke, ma pedig a 
jezsuitarend megtelepítésének egyik elsőrangú harcosa a 
centrumban s a német birodalomban. 

íme ilyen Németországban a meggyőződés szentsége 
s az elvnek szegre akasztása a centrumpárt híveinél! 
Elgondolhatni, hogy ezek a históriai reminiscentiák igen 
kellemetlenül hatottak a centrumra, s annak agg harco-
sára, a miért is a »Kölnische Volks-Ztg* hasábjain egy 
nyilatkozatot tett közzé, a melyben egészen naivul kije-
lenti, hogy ő már 1848-ban is barátja volt a jezsuiták-
nak, s Radowitz »túlságosan erős fejtegetései* alkalmából 
csak azért hallgatott, hogy még jobban el ne keserítse 
a jezsuitarend erőszakos kiűzését sürgető kedélyeket. Ez 
Beyschlag szerint más szóval annyit jelent, hogy Rado-
witz akkoriban azért tagadta meg oly erősen a jezsuitá-
kat, hogy azoknak biztosítsa a jövőt egy esetleges kizáró 
törvénynek a meghiúsításával. Ergo: jezsuita mentális 
reservatióval élt a jezsuiták kedvéért! Mi is azt hisszük, 
hogy Radowitz sokkal Őszintébb volt, hogy sem jobb 
meggyőződése ellenére ilyen mellékajtókon vezetette volna 
be a német birodalomnak eme ősi gonosz ellenségeit! De 
hát a dogma korrigálja a történetet a jezsuitarend meg-
telepítésének a kérdésében is! 

Pedig az ultramontanismus ugyancsak szítja a vissza-
vonás s a felekezeti türelmetlenség pusztító tüzét a német 
népélet összes rétegeiben. Az elkeresztelések s a prot. 
gyermekeknek a kath. hitre való csalogatása napiren-
den vannak. Ilyen eset a közelmúltban Trierben is tör-
tént, mely alkalommal Beyschlag tanár, annak egykori 
prot. lelkésze »nyilt levelet* intézett Korúm püspökhöz, 
a trieri rokk skandalózus kiállítójához, ki aztán a táma-
dásra egy Einig nevű theol semináriumi tanár által 
válaszolt, kit Beyschlag méltán nevezett »theol. Zwerg*-
nek ez ügyet referáló kék füzeteiben. Legközelebb pláne 
Wintzingerode grófot, az »Evang. Bund« buzgó elnökét 
vádolta az uttramontanismus kath. gyermekek térítgeté-
sével, mely vádért — mint értesülünk — annak krónikus 
hősei a bíróság előtt fognak felelni, ha ugyan idejekorán 
meg nem ugranak! 

S e belső egyházfelekezeti s egyházpolitikai bajok 
mellett még a sociáldemokrácia is kísérti az egységes 
német birodalom belső békéjét és polgárainak nyugal-
mát Legközelebb Erfurtban tartott gyűlésére a protestáns 



lelkészi kart is meghívta,, hogy ott a sociáldemokrácia 
törekvései s a protestáns munkás-egyesületek teendői 
felett értekeznek. Erre Barwinkel superintendens s az 
erfurti lelkészi kar seniora egy elvi kijelentésekben gaz-
dag s a sociáldemokrácia és prot. munkásegyesületek 
teendőinek határait szabatosan meghalározó átiratot kül-
dött a gyűlés elnökéhez, a melyből a lelkészi karnak 
a sociáldemokráciával szemben tanúsítandó magaviseletére 
vonatkozólag kiemeljük a következőket: Abban egyeznek 
a prot. munkásegyesületek a sociáldemokráciával, hogy 
a társas élet viszonyai gyökeres reformokra szorulnak, 
de már azoknak megítélése tekintetében a két párt között 
igen mélyreható különbségek észlelhetők. A munkásegye-
sületek szivesen ismerik el azt. a mi a javulás érdekében 
történt, s azt is tudják, hogy sok tekintetben a mai 
munkás helyzete jobb a múltnál, illetve remélik a fennálló 
állami és nemzetgazdászati viszonyok alapján a további 
javulások bekövetkezését. Így oly reformpártot képeznek, 
mely a népnek áldást hoz, s hívei azon vannak, hogy 
az egyes társadalmi rendek közötli ür lehetőleg áthidal-
tassék. Minderről szó sincsen a sociáldemokráciában, .mely 
felforgatja a tényleg fennálló- állami és nemzetgazdászati 
életrendet, s kisebb-nagyobb mértékben ellene szegül mind-
azoknak a törekvéseknek, a melyek a fennálló törvény 
értelmében a munkásviszonyok javulását célozzák. A 
társasviszonyok felforgatása s a forradalom a sociál-
demokrácia kitűzött célja, tehát már az álláspontra nézve 
is igen éles különbség van a két pártárnyalat között. 
Mi — úgymond Barwinkel — a munkáségyesületckkel 
egyetemben a ker. vallásban, a hazaszeretetben s a irón 
iránti hűségben látjuk népünk jólétének alaposzlopait, 
mely világnézet teljesen hiányzik a sociáldemokráciában. 
Keressük a munkásviszonyok javítását, a szegénység 
nyomorának enyhítését; kerüljük a gyűlöletet s prédikáljuk 
a békét és a szeretetet; elítélünk minden igazságtalanságot 
és nyomorgatást, de egyúttal tudjuk azt is, hogy minde-
neknek egyenlő paradicsomi állapotáról a bűn tényleges 
valósága és tapasztalati nagy hatalma miatt szó sem 
lehet. Ott, a hol a cél s az eszközök tekintetében talál-
kozunk. testvéri szeretetünkre a sociáldemokrácia is min-
denkor számíthat. Méltók e kifejtések a megfigyelésre! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek 

kézi könyve. Polgári és elemi tanítóképezdék növendékei 
és tanítók számára irta Csiky Kálmán jogtudor, a m. k. 
József-műegyetemen a m. közigazgatási jog nv. r. tanára. 
IV. javított kiadás, Budapest, 1894, ára? — A munka 
a közjog, valamint a magán- és büntetőjog alapelveit, a 
törvényhozásnak és a kormányzatnak a legfontosab intéz-
kedéseit s ezek alapjául az intézmények történelmi alaku-
lásának fejleményeit foglalja magában. Kézikönyvül van 
irva a tanítóképezdék számára, a közoktatási miniszter 
megbízásából. Első kiadása 1879-ben jelent meg, most 
pedig a IV. kiadásban bocsáttatott ki. Jó hirű, előnyösen 
ismert tankönyv, melyet világos és szabatos előadás, a 
jogi ismeretek leglényegesebb részeinek gondos kiválasz-
tása tett közkedveltségűvé. Megelőző kiadásának megjele-
nésekor kifogást tettünk az egyházakat ismertető rész 

terminológiája ellen, mert míg a római és gör. kel. val-
lásnak hitközösségét mindenütt »egyház«-nak nevezte, addig 
a protestánsokét állandóan csak »felekezet «-nek, »hit-
felekezet* -nek titulálta, már pedig a magyar közjog szerint 
a protestánsok is csakúgy egyházat alkotnak e hazában, 
mint a római katholikusok. Megnyugvással veszszúk tudo-
másul, hogy a mostani kiadásban ez a hiba is ki van 
javítva. Különben az új kiadásban lényegesebb változta-
tások nincsenek, de a legújabb törvények gondosan fel 
vannak benne dolgozva. 

** Az Athenaeum »Képes Irodalomtörténetéből* 
megjelent a 16-ik füzet, melyben Négyesy László a XVIII. 
századi szépirodalom rajzát folytatja, ezúttal Amadé László-
ról, a mult század legkiválóbb lyrikusáról szólván részle-
tesebben. A második cikkben Takáts Sándor az iskolai 
drámákat ismerteti, sorba véve a csíksomlyói mysteriumo-
kat a pálosok, jezsuiták és piaristák, iskolai színműveit, 
miközben számos, eddig ismeretlen adattal bővíti az iro-
dalomtörténetnek e szakaszát. A harmadik cikkben Mar-
czali Henrik értekezik: A magyar történeti irodalom a 
XVIII. században cím alatt: részletesebben szól Bél Mátyás, 
Bod Péter, Pray, Katona, Kollár s mások élete s tudo-
mányos működéséről. A szövegillusztrációk közt vannak 
arcképek (Benyák Bernát és Pálya István piarista dráma-
írók, Bél Mátyás és Bod Péter), kézíratok (Amadé híres 
katona-dalának első versszaka, Pray és Katona névalá-
írása) továbbá a Magyar Athenas címlapja, egy iskolai 
dráma díszes kézírati színlapja stb.; külön mellékletül 
pedig: Pázmány levele Thurzó nádorhoz hasonmásban 
és Koháry István arcképe. A füzetet tartalom-mutató zárja 
be, mert e füzettel be van fejezve a nagyszabású mü 
első kötete, melyhez azonban — mint a borítékon olvas-
suk — még több színes és fekete nyomású műmellékletet 
fog adni a kiadóhivatal. Szivesen hívjuk fel az iroda-
lom barátainak figyelmét e díszmunkára, mely füzeten-
kint 40 krért bármely könyvárusnál megrendelhető. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásá-
ból megjelent a IV. köt. három utolsó füzete, vagyis az 
58 —60. fűzet a következő mellékletekkel: A csipkeverés 
alapkötései II. lap, Csongrád vármegye térképe, Csónak-
árlócozatok, Az ember csontváza I. és II. lap, Csőrös 
emlősök, Cukorgyártás II. lap és a Gseeh-kódex-bői (Kinizsy 
Pálné imakönyve) egy igen díszes hasonmás. A szöveget 
58 ábra díszíti. Minden fűzet újabb tanúságot tesz arról, 
hog-v a Pallas Nagy Lexikona helyes irányban halad s 
nekünk magyaroknak már nincs szükségünk a külföldi 
lexikonokra. 

** A székely-udvarhelyi ev. ref. egyházközség 
története megalakulásától 1780-ig. Irta Zayzon Eerencz. 
székely-udvarhelyi ev. ref. pap, .kiadja Zayzon János, ref. 
koll. vallástanár. Székely-Udvarhely, 1893., nagy 8-ad 
98 lap, ára 1 frt. — A munkácska, mint az előszó mu-
tatja, összegyűjtése és megmentése akar lenni a sz.-udvar-
helvi ev. ref. egyház hornályfedte múltjából a megment-
hetőnek; vázlatos képe az eddig méltóképen nem ismert 
múltnak, melynek minden kis mozzanata tanulságos, min-



den perce magyarázója mai életünknek. Ha csak egy 
sugaracskával gazdagította a történelmi kutatás fényét 
s ha csak egyetlen eltakart nyomort mutat is meg a 
művecske: szerző fáradozása már jutalmazva van. — 
Kiadtuk szakértő birálalatra. Addig is felhívjuk rá az 
egyháztörténelemmel foglalkozók figyelmét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Az alsó-szabolcs-hajduvidéki 

egyházmegyében egyházi jegyzőkké a gyülekezetek sza-
vazatának többségével Tóth Lajos t.-dobi és Jakucs 
Sándor szóváti lelkészek választattak meg. — A gyömről 
lelkészi állásra 15 folyamodó közül kijelöltettek: Földváry 
László v.-hartyáni. Dobos Ferencz kisoroszi, Tóth József 
rétfalui rendes, Török József kőbányai helyettes és egy 
rendes lelkész a tiszáninneni egyházkerületből. — Az 
ü'löi most rendszeresített lelkészi állásra kandidáltattak : 
Szappanos Károly rendes, Vásárhelyi Zsigmond helyettes, 
Fábián János, Kardos János és Pap János segédlelkészek. 

* A lelkipásztor iránti szeretet szép példáját 
tanúsította a losonci ág. ev. gyülekezet, mely lelkipász-
torát, Margócsy Józsefet, súlyos betegségéből való felgyó-
gyulásának alkalmából a mult nyáron 150 frttal, most 
január hónapban pedig házassága 25-ik évfordulóján az 
ev. nőegylet szép ezüst asztali készlettel ajándékozta meg. 
Az átadás alkalmával az ünnepeltet Bűsbak Ádám, az 
egyház e derék felügyelője üdvözölte lendületes beszéddel, 
mire a lelkész meghatottan mondott köszönetet. — Mi is 
szíves üdvözletünket küldjük a munkás lelkipásztornak és 
derék híveinek. Pásztor és gyülekezet ily szeretet-közös-
ségben : ez az evangéliumi egyház egyik ismertető jele. 

* Egyházi és iskolai aranykönyv. A krassó-
szörény-megyei Andrásháza és Rakita újonnan szer-
vezett ref. ekklézsiáknak gróf Máday Gedeonná úrnő újévi 
ajándékúl következő szent edényeket küldött : egy nagyobb 
és kisebb úrasztali tányért, egy 2'/2 literes boros kannát, 
egy kelyhet, egy keresztelő kannát és tálat. — Fenyvesy 
Ferencz, országgyűlési képviselő, a pápai ref. főiskola 
javára ezer koronás alapítványt tett. 

* Valláserkölcsi felolvasások H.-M. Vásárhelytt. 
F nagy alföldi gyülekezetünk köréből írják: A református 
egyház lelkészei, tanárai és tanítói közül többen vállal-
koztak népszerű vallás-erkölcsi előadások, illetőleg fel-
olvasások tartására. Az előadások a város különböző 
helyein fekvő elemiiskolákban vasárnap délutánonként 
tartatnak. Az első ilyen vallásos összejövetel január 28-án 
volt. — Örömmel közöljük ezt a hírt, mint ujabb bizo-
nyítékát a belmisszió szükségének s lelkipásztoraink és 
tanítóink hiterősítő buzgóságának! 

* Egyházkerületi lelkészek árvaháza. Törüljük 
le a legkeserűbb könnyet —, e cím alatt lelkes vezércikk-
ben lelkészi árvaház alapítását indítványozza a kolozs-
vári Prot. Közlöny. Állítsunk fel közadakozásból Kolozs-
várit. — ez a cikk veleje — az erdélyi ref. papfiúk szá-

mára egy árvaházat; teremtsünk otthont, védelmet, fel-
ügyeletet. vezérlést, gondozást a lelkészi árvák számára. — 
Üdvös eszme, melynek régen testet kellett volna öltenie, 
Indítványozták ezt már többször, pár éve a debreczeni 
lapban, mult évben a pestmegyei papság lelkészértekez-
letén. Meg is lehetne csinálni, ha több volna bennünk az 
evangéliumi hit teremtő lelke. Ezzel rövid időn mindenik 
kerület lelkész-árváinak otthont lehetne teremteni. E nélkül 
még sok szót és tintát elvesztegethetünk a szép eszme 
megvalósulásáig! 

* Tanárok küldöttsége a közoktatásügy mi-
niszternél A budapesti református gimnázium tanári kül-
döttsége jan. 25-én tisztelgett Vámossy Mihály igazgató 
vezetése alatt Csáky Albin gróf közoktatásügyi minisz-
ternél, hogy megköszönje a felekezeti és községi közép-
iskolai tanárok nyugdíjazására vonatkozó törvényjavaslat 
benyújtását. A miniszter a küldöttséget, melynek tagjai 
voltak: Laky Dániel, Molnár Sándor, Kiss Károly. Szalay 
Károly és Szádeczky Gyula dr., igen kegyesen fogadta 
s a maga részéről is örömét fejezte ki a felett, hogy ezt 
a régóta érzett szükséget határozott törvényjavaslat alak-
jában tehette le a ház asztalára. Vámossvnak arra a 
kérelmére, hogy e javaslatnak minél előbb törvénynvé 
való emelését hordja továbbra is szívén, a miniszter azt. 
válaszolta, hogy valószínűleg még a tavaszi ülésszak 
folyamán, a polgári házassági törvényjavaslat letárgya-
lása után sorra kerül és a jövő év kezdetével talán életbe 
is léphet. A küldöttség azután Berzeviczy Albert, állam-
titkárnál tisztelgett, majd pedig Kiamarik min. tanácsos-
hoz ment. A küldöttséget mindenütt a legszivélyesebben 
fogadták. 

* A gyülekezetek életéből. Érdekes határozatot 
mondott ki a minap 17tik borsod megyei község reform, 
egyházának presbitériuma. Ezelőtt 4 évvel a hívek papjuk 
ösztönzése folytán a templomban takarékperselyt függesz-
tettek ki. melybe kiki nehánv fillért vetett időről időre. 
A gyűjtés eredménye most 161 frt 61 kr. A minap elha-
tározták, hogy ezt az összeget a befolyandó adományok-
kal együtt »a késő utódok számára* tőkésíteni fogják. A 
jegyzőkönyvileg megörökített határozat értelmében csak 
100 év múlva, tehát csak az 1994. évben szabad majd 
a nagygyá nőtt tőkéhez nyúlni. Az utódoknak az őseik-
től öröklött alapítványt az egyház fentartására és restau-
rálására kell fordítaniok. 

* Óbudai ev. ref. egyházközségünk évek óta 
gyakorolja azt a jó szokását, hogy jövedelmeit, és kiadásait, 
valamint a fizető és nem-fizető egyháztagoknak névsorát 
nyomtatott füzetkében kimutatja. Ezzel a protestáns nyil-
vánosságg il híveinek alkalmat nyújt arra, hogy az egy-
ház anyagi helyzetét megismerjék és ellenőrizhessék, a 
fizető tagokat tartozásaik kifizetéséről megnyugtatja, s a 
nem fizetőket is pontosan nyilván tartja. Az 1893-ik évi 
kimutatás, melynek egy példánya Lapunknak is megkül-
detett., arról tanúskodik, hogy ebben az egyházunkban 
az anyagiak ékesen és szép rendben vannak. A gyüle-
kezet lélekszáma 1520, szülöttje 57, halottja 59, konfir-
máltja 16, házasultja 22, kitértje nincs, áttértje 1. Vagyoni 
helyzete: bevételek 6761 frt 11 kr., kiadásai 5510 frt 
13 kr., pénztári maradványa 1250 frt 98 kr., kötvénye-
ken kamatozó törzsvagyona 500 frt, vagyonszaporulat 
199 frt 67 kr. 



* Az egységes középiskola ügyében jan. 27-én 
kezdte meg a tárgyalási az orsz. közoktatási tanács által 
e célból kiküldött bizottság. Fehér Ipoly tanácselnök elnök-
lete alatt jelen voltak a minisztérium részéről Berzeviczy 
Albert államtitkár és Klamarik János miniszteri tanácsos ; 
a közoktatási tanács tagjai közül Heinrich Gusztáv alel-
nök, Fináczy Ernő előadó. Erődi Béla, Hóman Ottó, Verédv 
Károly, Gvertyánffy István, Szuppán Vilmos; meghívás 
utján Zichy Antal főrendiházi tag, Francsics Norbert 
országos képviselő, Hegedűs István, Entz Géza, Alexander 
Bernát egyetemi tanárok. Az elnök megnyitójában fejte-
gette a kérdés historikumát és kitűzte a tárgyalásra váró 
kérdéseket. Hozzászóltak: Fináczy Ernő előadó, továbbá 
Berzeviczy Albert, Zichy Antal, Klamarik .János, Heinrich 
Gusztáv, Kármán Mór, Hegedűs István, Alexander Bernát, 
Entz Géza, Erődi Béla, Hóman Ottó. Az általános vita 
után a jogosítás kérdését tárgyalta a bizottság s abban 
állapodott meg. hogy a leendő középiskola olyan intézet 
legyen, melyben a közműveltség elemeit minden tanuló 
egyenlő mértékben tanulhassa meg s ennélfogva a jogo-
sítás, melyet a középiskola ád, teljesen egyenlő. A máso-
dik kérdés volt: Melyek legyenek a kötelező tárgyak? A 
bizottság azon nézetben van, hogy az egységes közép-
iskolában azon humán tárgyak tanítandók. melyek a mai 
gimnáziumban előfordulnak, a nemzeti elemek nagyobb 
érvényesítésével, úgyszintén a természettudományi gondol-
kozás fejlesztésére szolgáló tárgyak, tehát leiró természet-
tudományok. mathematika, fizika és kémia a szükséges 
terjedelemben, végül a rajz, és pedig a középiskola összes 
osztályaiban. A harmadik kérdés a mellék-, vagy külön 
tárgyak kérdése. A bizottság ily tárgyakul a görög és 
francia nyelvet jelölte meg. 

* A magyar paedagogiai társaság Heinrich 
Gusztáv elnöklete alatt tartotta ez évi nagygyűlését. A 
gyűlés első tárgyát Ember János rendes tagnak a nép-
oktatási törvény revíziójáról szóló székfoglaló értekezése 
képezte. A felolvasó a revíziót akként óhajtaná keresz-
tülvinni. hogy az elemi iskolai tanítás a 7-ik év betöl-
tésétől kezdődjék: az iskolakényszer megenyhíttessék; a 
mulasztást mentő okok a törvénybe iktattassanak: a hit-
felekezetnek s más iskolát fenntartó hatóságoknak jogai 
biztosíttassanak; az iskolák gyarló egészségi viszonyai 
rendeztessenek; az elemi iskolában fiuk és leányok együt-
tes oktatásban részesüljenek; az ismétlő iskola kifejlesztes-
sék ; a tanórák száma csökenjen, de a szorgalomidő növel-
tessék; az elemi iskola tárgyai megkevesbíttessenek; a 
felső népiskolák legyenek beszüntetve; a polgári iskolák 
az elemi oktatás beletőzői legyenek: a tanítóképzés az 
akadémiai színvonal felé törekedjék; a fizetés legalább 
a tisztes szegénységet biztosítsa a tanítónak ; a tanfelügyelők 
kizárólag a népoktatási ügykörből neveztessenek ki s a 
felügyeletben a nők is részesek legyenek ; az iskolaszékek, 
gondnokságok jogai épségben hagyandók, sőt kibővíten-
dők. Az érdekes felolvasást megéljenezték, tárgyát pedig az 
elnök indítványára napirenden tartják. Azután dr. Badics 
Ferencz titkár felolvasta jelentését a társaság mult évi 
működéséről. Megemlítjük ebből, hogy a társaságnak van 
10 alapító, 100 rendes és 515 külső, vagyis pártoló tagja ; 
számot ad a jelentés a mult évben tartott szellemi mun-
kásságról. a havi felolvasásokról, melyek a közoktatás-
ügynek csaknem valamennyi ágát érintették; kiegészítik 
ezeket a társaság havi közlönye: a Magyar Paedagogia 
közleményei. A pénztárvizsgálóbizottság jelentést tesz a 
számadásokról, s e szerint a társaság mult évi bevétele 
2615 frt 69 kr., kiadása 2470 frt 44 kr., s előterjeszti 

a f'. évre szóló költségvetést Végül választások következ-
tek. Tiszteletbeli tagokká megválasztották: Bartal Antal, 
dr. Berzeviczy Albert, báró Eötvös Loránd, gróf Csáky 
Albin, Fehér Tpolv, Szász Károly, Leövev Sándor, Szath-
máry György, Vaszary Kolozs, Zichy Antal, Zirzen Janka, 
Zsilinszky Mihály jelölteket. A megüresedett rendes tagsági 
helyekre Lévay Ferencz, Neményi Imre és Mauritz Rezső 
jelölteket választották 

* A magyarul nem-tudó tanítók ügyében a 
közoktatási miniszter 3812. sz. a. következő rendeletet 
intézte a közigazgatási bizottságokhoz: A magyar nyelv 
tanításáról szóló 1879. évi XVIII törvénycikk követelmé-
nyeinek meg nem felelő tanítókkal és a népiskolákkal 
szemben követendő eljárás tárgyában mult évi szeptem-
ber hó 25-én 43.760. szám alatt kibocsátott körrendele-
tem kapcsában s a végből, hogy annak végrehajtását 
ellenőrizzem és céljainak helyes megvalósítását biztosít-
sam, felhívom a közigazgatási bizottságot, hogy minden 
oly esetben, a midőn valamely néptanító alkalmaztatását 
az előbb idézett, illetőleg a hivatali elődöm által 1885. 
május hónap 28-dikán 20 301. szám alatt kiadott körren-
delet alapján érvénytelennek kell kimondania, az érdekelt 
iskolafentartó, illetőleg iskolai főhatóság értesítésével egy-
idejűleg tegyen hozzám is jelentést s intézkedése megbi-
rálhatása végett jelölje meg külön-külön minden egyes 
kifogásolt tanítóra nézvn, hogy képesítő oklevele mikor 
és hol állíttatott ki, nem láttamozta-e azt a királyi tan-
felügyelő s mely időtől kezdve van az illető e minőségé-
ben alkalmazva? Oly esetekben továbbá, a midőn a 
közigazgatási bizottság az 1872. év előtt oklevelet nyert 
s a magyar nyelv tanítására nem képes tanító mellé 
segédtanító alkalmazását látná szükségesnek, tegyen a 
felől is jelentést, vájjon az iskolafentartó képes-e a segéd-
tanítói állással járó terhek viselésére? Budapesten, 1894. 
évi január hónap 20-án. Csáky gróf. s. k. 

* Gyászrovat. Meghaltak: Hering János kemenes-
hőgvészi nyug. ev. lelkész, kemenesaljai kiérdemült esperes 
január 23-án életének 80-ik' évében Vönöczkön. Halálát 
hat gyermeke, 16 unokája gyászolja. — Özv. Kiss Lajosné 
szül. Márton Anna jan. 29-én hosszas szenvedés után 
élete 71-ik, özvegysége 29-ik évében Gyömrőn. Kiss 
Lajosnak, az áldott emlékű gyömrői lelkésznek és pest-
megyei esperesnek jóságos özvegye, Kiss Benő gombai 
lelkésznek édes anyja, Lapunk szerkesztője feleségének 
nagyanyja volt az elhunyt, kit nagyszámú család gyászol. 
Béke hamvaira! 

P á l y á z a t 
a saápi ref. le lkészi állomásra. 

Javadalma: évi 600 frt, egy négv kapás szőllő hasz-
nálata és a szabályszerű stólajövedelem. 

A megválasztandó lelkész hivatalát a f. évi május 
1-sején foglalandja el, s az első évi jövedelemnek fele-
részét — a stólán kívül — a meghalt lelkész özvegyé-
nek leend köteles átadni. 

A pályázati kérvények f . évi február 21-ig Szeremlei 
József espereshez Hajdú-Böszörménybe küldendők. 

Debreczen, 1894. január 29-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

h o h n y á n s z k y v i k t o r k ö n y v n y o m d á j a b u d a p e s t e n . 



Szerkesztőség': 
IX. kerület, JPi/ia-utra 23. szám, hová a kéz i ra tok 

cimzeiidök. 
K i i u i t f - h i v a l i i l : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és h i rdet , d i 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 mindeu csütörtökön. 
E l ő f i z e t é s i á r a : 

Félévre : 4 frt .5O kr ; egész évre : 9 frt. 

JSgyes szám ára 20 kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Roma l o e u t a . 
Tisztelt olvasóink bizonyára emlékezni fog-

nak arra , hogy a magyar római kath. fényes 
k lérusnak milyen sok időre volt szüksége, míg 
megtanulta Rómában azt, hogy a híres elkeresz-
telési rendele t dogmába ütközik. 

Most már annyi ra bele lovagolta magát 
ezen új meggyőződésébe, hogy a házassági tör-
vényjavaslatot is hitelvi szempontból ostromolja. 

Áz is élénk emlékezetében lesz olvasóink-
nak, hogy a római pápai székben ülő harc ias 
lelkű öreg úr a mult évi szepfc 2-kán milyen 
encyclikát bocsátott Magyarország püspökeihez. 
Ebben kapják ezek azt a kegyes oktatást , hogy 
jól viseljék magokat, jó katholikusok legyenek, 
mint őseik valának; aztán tar tsák össze hívei-
ket ós buzdítsák a magyar kormány javaslatai 
ellen! Tar t sanak püspöki elnöklet alatt gyűléseket. 
Aztán arról is gondoskodjanak, »hogy a törvény-
hozók gyülekezetébe ismert vallásosságé és kipróbált 
erényn r. kath. férfiak választassanak, kik a kath. 
ügyek jogainak kivívásában készek és serények«, 
Nem tar t ja megvetendő fegyvernek a sajtót — ó s 
az iskolát; no meg a szószéket se! 

0 Szentsége reméli, hogy ezen küzdelem-
ben nem fog hiányozni az ura lkodónak jóakaró 
támogatása sem. 

Körülbelől ez a pápai encyblika tartalma. 
Most már mér jük ehhez az azóta hazánkban 

történt eseményeket . Nem órezzük-e a középkor 
bűzhödt légkörének hatásá t a lapokban és a 
politikai pártok bomlásában. Homa lócuta, s a 
büszke magyar kathol ikus nyakak époly aláza-
tosan vetik alá maguka t a római igának, mint 
ezer év előtti elődeik ! Ne mondja senki, hogy 
a középkori sötétség nem térhe t többé vissza, . . 
Már közeledik ! 

Csodálatos időket élünk. Róma parancssza-
vára Magyarországon kath. nagygyűléseket tar-
tanak. Róma parancsszavára a törvényhozók egy 

része reversál is t ad arra , hogy a kathol ikus 
ügyeket elő fogja mozdítani . . . és csodák-csodája, 
e r re nemcsak hű kath. férfiak vállalkoztak, de 
— a mi hallatlan ! — még jóhangzású, fényes 
nevű 'protestánsok is! 

Mit kell itt bámulnunk inkább: a vakságot, 
vagy a gyávaságot? Mert csak a vakok nem 
látják, hogy az egész egyházpolitikai mozgalom 
Rómából származik, és pedig a r. katholicismus ha-
ta lmának érdekében, ós csak a gyávák nem 
merik szavokat felemelni ezen lealázó üzelmek 
ellen. 

Ne csodálkozzék senki azon, hogy ha jdaná-
ban hata lmas császárok mentek Canossába veze-
kelni. Ennél sokkal lealázóbb látvány az, a mit; 
a protes táns vallású némely törvényhozóknak és 
evang. digni tár iusoknak el járása tanúsít. 

Ezek az urak elfelejtik, hogy a XIX. század-
nak utolsó évtizedében vagyunk. Ezek nem érzik, 
hogy — akár tudva, akár nem tudva — saját 
szegény ós elhagyatot t egyházuk romlásán dol-
goznak. 

Avagy nem értet ték-e meg az új bíboros 
pr ímásnak azon híres beszédjét, melylyel a folyó 
évi j anuár ' 16-kán a római pápa rendele tére 
tartott nagy kath. gyűlést megnyitni kegyeske-
de t t ? Nem értik ők, mit jelent az, mikor a 
magyarhoni római egyháznak feje, a lehető leg-
előkelőbb hallgatók előtt ér thető magyar nyelven 
azt mondja, hogy ők se többet, se kevesebbet 
nem kivannak, mint azt a szabadságot, melyet 
a pro tes tánsoknak az 1890/91-ik évi XXVI. t.-c. 
3-ik pont jában a katholikusok adtak!! Nem érte-
nék ők azt, mit jelent, ha ilyen ünnepélyes 
alkalommal mondat ik ki, hogy a római egyház 
nem hajolhat meg az állam előtt, s ugyanot t 
követeltetik a protestánsoktól irigyelt autonomia! 

Lehete t lenség ezt meg nem érteni. Hiszen 
már az a körülmény, hogy a hercegpr ímás és 
vele az egész főpapság párhuzamot vonnak a 
római kath. egyház és az evangéliomi protes táns 



egyház sorsa között, úgy tüntetvén fel ravaszul 
a tényállást, mintha mi volnánk előnyben, mintha 
mi volnánk a szabadalmazott ura lkodó egyház, 
ós ők az elnyomottak; mondom már ez a körül-
mény is felnyithatná azon szerencsét len hitro-
konainknak szemeit, a kik vakságukban az ultra-
montán áramlatnak szánandó áldozataivá lettek. 

Az a kath. főpapok által hánytorgatot t kath. 
ciutonomia — az a fából csinált vaskar ika — 
eszembe ju t ta t egy é rdekes és tanulságos jelenetet 
a mi pro tes táns pa t r ia rchánk, báró Vay Miklós 
és a sima beszédű Haynald Lajos, kalocsai biboros 
érsek között 1883-ból. 

A középiskolai törvényjavaslat előleges tár-
gyalása céljából a képviselőház közoktatásügyi 
bizottsága meghal lgat ta az egyes hitfelekezetek 
főhatóságait is. Mint ilyenek voltak jelen az ev. 
ref. egyház részéről báró Vay Miklós; az evang. 
egyház részéről báró Raclvánszky Antal; és a 
római kath. egyház részéről Hajnalcl Lajos 

Először nyilatkozott báró Raclvánszky, azután 
báró Vay. Mind a két ha ta lmas férfiúnak nyi-
latkozata egyezett abban, hogy a törvényjavas-
latot szívesen üdvözölték, s közegyházuk szem-
pontjából csak azon §-hoz szólottak, melyek a 
protestáns autonómiát és az iskolafen tartók anyagi 
megterhel te tését ér intet ték. Mind a két nyilat-
kozat ál talános helyesléssel fogadtatván, Trefor t 
miniszter indí t tatva érezte magát köszönetét 
fejezni ki az épp oly alapos, mint szellemes fel-
szólalásokért. 

E r re aztán felemelkedett Haynald, és az ő 
utánozhata t lan hízelgő modorában dicsérni kezdi 
Radvánszky és Vay beszédét és autonom iájukhoz 
való ragaszkodását . Mindenki feszülten várta, 
mi lesz ebből ? 

Hát egyszer egy ügyes fordulat tal éppen 
azon szavakat használta, melyeket a jan. 16-ki 
kath. nagygyűlésen Vaszary hercegpr ímás bocsá-
tott világgá, hogy t. i. a katholikusok nem kíván-
nak többet, mint a mit a protestánsok tényleg bír-
nak; mer t — úgymond — a kathol ikusoknak is 
van saját autonomiájok, habá r nem oly széles-
körű, mint a protestánsoké, de annál fontosabb 
és régibb, mer t a protes tánsoké csak háromszá-
zados, míg a kathol ikusoké évezredes autonomia; 
és ha a há rom millió lelket számláló pro tes táns 
egyház megérdemli , hogy autonomiája a közép-
iskolai törvény készítésénél ügyelem be vétessék, 
akkor még inkább megérdemli ezt a kilenc 
millió lelket számláló ősi kathol ika ekklézsia 
is stb. 

Ezt a főpapi ravaszkodást nem állhatta meg 
szó nélkül báró Vay Miklós; és véghetlenül finom 
iróniával utánozva Haynalclnak s imaságát figyel-
meztette a bíborost a felemlegetet t ezredéves 

autonómiában rejlő ön ámításra. Megmagyarázta 
neki az autonómiának, mint önkormányzat i jog-
nak valódi fogalmát; azután pedig a fogalomnak 
klasszikus megmagyarázása után következett az 
alkalmazás, a kath. egyházra . Soha ennél hatal-
masabb, f inomabb és lefegyverzőbb beszédet nem 
hallottam. A szellemes bíbornok csak úgy gör-
bült az érvek és példák erejének súlya alatt, 
kivált mikor a nemes báró körülbelől ezt mondá 
neki : 

»Nézzük ket tőnknek egymástól el térő hely-
zetét. Én, mint a magyarhoni ev. ref. egyház 
szavazatai által megválasztot t főgonclnok, egyhá 
zam nevében, mint annak törvényes megbízott ja 
szólok itt, és szavamnak csak mint i lyennek van 
súlya és értelme. De kinek nevében, ós kinek 
megbízásából beszél Eminenc iád? Mikor, ki és 
hol választotta arra , hogy nevében véleményt 
mond jon? Ha a kathol ikusoknak valóban meg-
lenne az a felemlegetett ezredéves autonomiájok, 
akkor valószínűleg most máshoz lenne szeren-
csénk, s annak felszólalása kétségen kívül nem 
vétetnék egyszerűen magánvéleménynek, mint 
a hogy tekinthető Eminenciádnak mai felszóla-
lása stb.« 

Nem lehet azt a finomságot, azt a játszva 
összetörő modort utánozni, melylyel báró Vay 
Miklós teljesen kiforgatta Haynalclnak okosko-
dását. 

A kath. autonomia, mindaddig, míg püs-
pökei a király által kinevezve a pápa által erő-
sí t tetnek meg, míg a püspökök, prépostok, káp-
talanbeliek stb, állami dotációban részesülnek, 
és míg az »ekklézsia« fogalma csak a papi 
r endre te r jed ki, nem lehetséges. Ezt mindenki 
tudja, legjobban magok a főpapok. 

Mért emlegetik, mórt követelik t ehá t? 
Egyszerűen azért, hogy a kétszáz milliót 

meghaladó úgynevezett egyházi birtokot, mely 
most még az államé, a kezökbe vehessék, és mint 
kath. vagyont szabadon kezelhessék, a kormány-
nak beleavatkozása nélkül. Ezt a főpapok már 
bebizonyították az 186'J-ki kath. kongresszus 
alkalmával is. Követelik azért is, hogy a kor-
mányt gyanúsíthassák, mintha az nem aka rná a 
kathol ikusoknak megadni azt, a mit a protes-
tánsok élveznek. 

A kath. autonomia folytonos emlegetésében 
és követelésében éppen az a ravaszság nyilat-
kozik, mint a protestánsok jogaira való hivat-
kozásban. Nem az autonomia kell nekik, mer t 
az lehetetlen, hanem annak köpönyege alatt az 
óriási bir tokokkal való szabad rendelkezés kel-
lene ! Ez a főtörekvésök. 

És Róma, mely kiváló érzékkel bír a szent 
szék anyagi érdekei iránt, tudja hogy Magyar-



szágon a klérus hatalma birtokának nagyságá-
ban van. Ezt a hatalmat mindenképpen fenn akarja 
tartani, azért tanitja ki hűségesen főpapjainkat, 
hogy az állammal szemben, ha győzni akarnak, 
hitelvekre, dogmákra kell hivatkozni; a h a r c b a be le 
kell vinni a népet is. Különösen a törvényhozók 
választásánál kell dolgozni, hogy igazhitű hű 
katholikus férfiak vegyék át az állami hatalom 
kezelését. Ezen világításban kell néznünk a tör-
vényhozók közötti dulakodást. 

Roma locuta. . . Vigyázzunk. Ne kicsinyel-
jük hatalmát Magyarországon ! 

IJr. Sincerus. 

I S K O L A ÜGY. 

A tanári nyugdíjintézet kérdéséhez. 
E Lap is közölte azt a nagyfontosságú törvény-

javaslatot. teljes szövegében és egész indokolásával együtt, 
melyet a közoktatási miniszter a nem-állami tanárok 
nyugdíjazása és családjaik ellátása végett a képviselőház 
elé terjesztett. 

Örömmel üdvözöljük a várva-várt javaslatot, mely 
a nem-állami tanároknak egy régi, égető sebét, a nem-
állami tanügynek egy szervi baját van hivatva begyógyí-
tani s az állami és nem-állami tanárok között az ellátás 
tekintetében fennálló bántó különbséget van hivatva némi-
leg megszüntetni. Nagy gondot vesz le e javaslat, ha 
törvényerőre emelkedik, annak a 750 egyházi és községi 
fő- és középiskolai tanárnak a lelkéről, kiknek öregségük-
ről s halál esetén családjaikról az iskolafentartó testületek 
jóformán semmiképen se, vagy igen mostohán gondos-
kodtak. Tehát fontos tanügypolitikai és humanisztikus 
tekintetekből egyaránt nagy elismerés illeti meg az orszá-
gos tanügyi kormányt e törvénytervezet elkészítéseért és 
benyújtásáért. 

Igaz ugyan, hogy az iskolák állami segélyezésének 
elve törvényeinkben kifejezésre jutott s ez alapon az állam 
nem egy iskolát tényleg segélyez is részint befektetésekre, 
részint folyó szükségekre adott jelentékeny eszközökkel. 
Midőn tehát állami segélylvel az iskolafentartókat' tanáraik 
nyugdíjazására serkenti és részben tényleg segíti is, ezzel 
csak törvényszerű kötelességét teljesíti az állam. Mi épen 
a felett fejezzük ki örömünket, hogy az állam végre tel-
jesíteni készül egy régi tartozását. Részben a mult idők 
szolgálatainak elismerése ez a törvényjavaslat. 

ilyen szempontból fogjuk fel a tanári nyugdíjintézet 
tervezetében kifejezésre jutott alapelvet. így tekinti azt 
maga a miniszteri indokolás is, midőn kimondja, hogy 
»a mennyiben az iskolafentartők áldozatai most már nem 
elégségesek, az államnak kell segítségül jőnie, mert külön-
ben a szóban forgó iskolák el züllése vagy megszűnése 
következtében az iskolák helyébe az államnak új iskolá-

kat kellene állítania, melyeknek felállítási és fen tartási 
költsége sokszorosan felülmúlná a kivánt segélyt*. Tehát 
az iskolaügy állami segélyezésének egyik módja, a köz-
vetett államsegély elve érvényesül a szóban forgó törvény-
javaslatban. Ugyanaz az elv és mód, mely a néptanítók 
nyugdíjazásáról szóló 1875. évi XXXII. t.-cikket létre hozta. 

A tanári nyugdíj törvényjavaslat csak következetes 
kiegészítése a néptanítók nyugdíj-törvényének. 

Elvileg tehát csak örömmel és elismeréssel fogad-
hatjuk a törvényjavaslatot. 

Helyesnek tartom a törvényjavaslatnak azt az elvét 
is, mely a népiskolai nyugdíjintézetétől eltérőleg, a belé-
pést az iskolafentartó tetszésétől teszi függővé. A tény-
leges viszonyok következményeivel vet számot a tervezet, 
midőn a be- vagy be nem lépést az iskolafen tartókra 
bízza, a mennyiben több oly intézet van az országban, 
melyeknek tanárai különös helyzetüknél fogva nem szórói-
nak nyugdíjra, pl. a szerzetes tanárok; vagy a tanárokról 
már oly módon történt gondoskodás, hogy az államsegélyt 
nem kívánják igénybe venni, pl. az erdélyi evang. iskolák 
vagy a késmárki evang. főgimnázium. Az önkénytesség 
elve egyszersmind a netán felmerülhető felekezeti vagy 
nemzetiségi aggodalmaknak is elejét veszi, mert a mely 
intézet bármi okból nem akar belépni, ha különben kellő-
leg gondoskodik tanárairól, minden további kényszerítés 
nélkül egyszerűen kimarad. 

Nagyon szerencsés gondolat továbbá az állami nyug-
díjtörvény normáinak alkalmazása a tanári nyugdíjintézetre. 
Ugyanannyi lesz a köteles szolgálati idő, ugyanolyanok 
a nyugdíjazási és gyámolítási feltételek, egyenlők a beszá-
mítható javadalmazásnak, az igényelhető nyugdíjnak, az 
özvegyek ellátási, az árvák nevelési járandóságainak fel-
tételei. Ez által a bölcs rendelkezés által nemcsak a 
kezelés válik egyszerűbbé, hanem a mi még fontosabb 
dolog, az állami és nem-állami, tanárok között szolgálat, 
nyugdíjazás és gyámolítás tekintetében teljes viszonosság 
áll be s megszűnnek az eddig fennállott áthághatatlan 
válaszfalak. A felekezeti tanár nem lesz örökre csak fele-
kezeti intézethez kötve, mert felekezeti szolgálata be fog 
szállíttatni az államnál is; viszont az állami iskolák nem 
lesznek többé megszorítva, hogy felekezeti tanárokat, a 
szolgálat be nem számítása miatt, ne alkalmazhassanak. 
E liberális intézkedése a javaslatnak testületi solidaritást 
és szabad mozgást biztosít tanárainknak s lehetővé teszi, 
hogy minden tanerő ott érvényesüljön, a hol a nemzeti 
kultura a legjobban hasznát veheti. Nagyon szép vonása 
végül az is a javaslatnak, hogy visszaható erővel bir és 
a nyugdíj beszámításánál az eddig eltöltött szolgálati 
éveket is beszámítja. 

Mindezek az elvek és intézkedések a törvényjavas-
latnak oly előnyös és dicséretes oldalai, melyek nemcsak 
az érdekelt tanárok, de az iskolafentartó hatóságok részé-
ről is általános tetszéssel és helyesléssel fogadtatnak. 

Van azonban a javaslatnak néhány olyan pontja 
is, melyeken múlhatatlanul javítani kell. 

Ilyen mindenek előtt a nyugdíjintézet pénzügyi alapja 
11* 



Ez összesen négy forrásból gyűl össze, ú. m. a tanárok 
befizetéseiből, az iskolafen tartők járulékaiból és a tanulók 
járulékaiból; negyedikül az államsegélyek után 15 évre 
fizetendő 3 % - ° s kamat van fölvéve. Mindezekből az.inté-
zet számára 175,483 frt évi jövedelem kerül ki, miből 
az állam csak 60 ezer frtot visel. Ez a teherbeosztás 
nem elég méltányos. Az iskolafentartók és tanulók terhei-
hez képest nagyon csekély az állam járuléka. Legköny-
nyebb a terhe a tanároknak, a mi egészen helyes is. Az 
iskolafentartók terhe általában nem mondható elviselhetet-
lennek. mert a ki iskolát tart fenn, annak gondoskodnia kell 
alkalmazottjainak mindenféle ellátásáról. De elviselhetlenül 
súlyossá válik azokra az intézetekre nézve, melyek épít-
kezésre és beruházásokra államsegélyt kaptak. Ezért ezek 
a javaslat 3. §. dl pontja szerint a nyert államsegély 
után 15 évig 3%-ot tartoznak a nyugdíjintézet javára 
fizetni. Ez az intézkedés elvileg is hibás, mert azok az 
államsegélyek annak idején minden fentartás és kikötés 
nélkül szavaztattak meg. Gyakorlatilag pedig kivihetetlen. 
Az építkezési és beruházási államsegélyt épen a legsze-
gényebb prot. iskolák kérték és kapták; hogyan fizesse-
nek most már ezek a szegény intézetek a rég befektetett 
segélyek után 3%-ot a nyugdíjintézetnek. Aztán az a 
3 % n e m is °ly csekély összeg. Egy 50 ezer frtot kapott 
iskolának évenként fizetnie kellene e címen 1500 frtot, 
tizenöt év allatt 22,500 frtot. Ez már igazán elviselhetlen 
terhet róna ezekre a szegény intézetekre. A javaslatnak 
ezt a fiskális szellemű pontját minden esetre törölni kell. 
Elég teher a fentartókra a tanszékek után fizetendő 5%-os 
járulék is. 

De eme különös szempontokon kívül általában is nagy 
hiba a javaslatban az, hogy az állam aránylag igen cse-
kély összeggel segélyezi a tervezett nyugdíjintézetet. Ha 
az állam, mint a javaslat indokolása hangsúlyozza, igazán 
méltányolni kívánja a hitfelekezetek iskolafentartási áldo-
zatait: legyen egy kissé generosusabb a nyugdíjintézet 
segélyezésében; ne érje be azzal, hogy csak a harmad-
rész terhet veszi magára a nyugdíjintézet fentartásából. 
Gondolja meg, hogy mint az indokolás mondja »az állam 
jelenlegi jól számított pénzügyi érdekei is megkívánják 
az ily iskolák segélyezését.« Mert ha a ránehezedő terhek 
súlya miatt csak két vagy három iskola is elzüllenék 
vagy megszűnnék, a helyökbe állítandó iskolák fentartása 
jóval többe kerülne az államnak, mint a mekkora állami 
segély szükséges a tervezett nyugdíjintézethez. Ne sajnálja 
az állam a nemzet művelt osztályát nevelő kulturintéze-
tektől az áldozatot, mikor különben is az a helyzet, hogy 
viszonylag erre a célra hozza a legkevesebb áldozatot. 
Emelje fel a tanári nyugdíjintézet segélyét 60 ezerről 80 
ezer frtra. 

Ez az első és legfontosabb észrevételem a törvény-
javaslatra. 

A második a fentartó testületek járulékainak rész-
leges áthárítására vonatkozik. A javaslat 3. §-ának egyik 
rendelkezése azt mondja, hogy a fentartók által fizetendő 
5°/0-ból az illető tanerők terhére áthárítható részlet maxi-

muma két százalékban állapíttatik meg«. Ez a fentartók-
nak szánt kedvezmény nagyon súlyos és méltánytalan 
teher lenne a tanároknak. Lehetővé tenné a kevésbbé 
generosus fentartóknak, hogy tanáraik fizetését quasi meg-
csonkítsák. Nézetem szerint ezt a méltánytalan, sőt igaz-
ságtalan intézkedést törölni kell. Azt a két percent terhet, 
kivált ha az államsegélvi percent elesik, a legszegényebb 
iskolafentartó is könnyebben elviselheti, mint a javadalmas 
tanár. Aztán elvből is nehézményezhető ez az intézkedés. 
Miért állíttassék újabb válaszfal és különbség az ugyanazon 
egyház vagy ugyanazon testület egyes iskolái között akkor, 
mikor a nyugdíjintézet igen bölcsen" azt a vezérelvet is 
szem előtt tartja, hogy az iskolák között eddig fennállott 
válaszfalak kevesbíthessenek. A javaslat azon rendelkezése, 
mely a fentartó testületek járulékából 2°/0-nak a tanárok 
terhére való áthárítását megengedi, nézetem szerint egy-
szerűen törlendő. 

Harmadik megjegyzésem a theologiai tanárok kiha-
gyására vonatkozik. Ezt is perhorreskálom. Először azért, 
mert a protestáns theol. tanárok felvételét az illetékes 
egyházi testületek és érdekeltek egyenesen kívánták, a 
dunamelléki ref. egyházkerület mult évi gyűlése pláne 
feliratilag sürgette a theol. tanárok bevételét. A nyugdíj-
intézeti ankét alkalmával is mindenik felszólaló mellette 
nyilatkozott, egyedül Tisza Kálmán szólott ellene, a mivel 
elég sok bajt szerzett a theol. tanároknak. Az egyházi 
sajtó kezdettől fogva mindig a felvétel mellett foglalt 
állást. Azután ha a gimnáziumi, jogakadémiai és tanító-
képezdei tanárok felvételét elvből nem ellenzi az egyház, 
miért ellenezze a theol. akadémiai tanárok bevételét ? 
Végül ott vannak az egyház szempontjából akkor támadó 
nehézségek, ha az összes többi tanárok nyugdíjügyének 
áilamsegélylyel való rendezése után a theol. intézetek 
fentartóinak sokszorosan nagyobb áldozatokkal külön nyug-
díjintézetek feli állításáról kell gondoskodnia ! 

Részemről azt tartom, hogy a tervezett nyugdíjin-
tézet keretébe az egyház minden elvi nehézség nélkül 
bebocsáthatja a maga theol. tanárait, mert ilyen olcsón 
és jól sehol sem szervezheti azok nyugdíjügyét. Viszont 
az állam a javaslatban kifejezett önkénytes belépés elvé-
nél fogva készséggel elfogadhatja azokat a theol. tanáro-
kat, kiket fentartó testületük beengedni kész. A római 
kath. egyház és a nemzetiségi egyházak más nemű taná-
raikat sem engedték be, valószínűleg a theologiaiakat sem 
fogják be ereszteni. Ám ez az ő dolgok. De a hol a fen-
tartó egyház a belépéstől nem idegenkedik, ott a theol. 
tanárok bevételét kizárni az államnak sem lehet sem oka 
sem érdeke. Nekünk közvetlen tudomásunk van róla, hogy 
a prot. theol. akadémiák * többsége a felvételt óhajtja, 
sürgeti. 

Ezekkel az észrevételekkel, melyek a mennyire utána 
járhattunk, az érdekelt tanártestületek nézetét is tolmá-
csolják, a sok körültekintéssel és tapintattal szerkesztett 
nagy fontosságú javaslatot helyeslem, elfogadom és tör-
vényerőre emelését őszintén óhajtom. 

Váradi F, 



Értekezlet az egységes középiskola 
érdekében. 

Az egységes középiskola ügyében fontos értekezlet 
tarlatolt január 27., 30. és 31. napjain az országos köz-
oktatási tanácsnak e célra összehívott bizottsága által. Az 
értekezleti üléseket Fehér Ipoly, a közokt. tanács elnöke 
vezette. A minisztérium részéről Berzeviczy, Klamarik és 
Lövey voltak jelen. A közoktatási tanácsból és a (elkért 
szakértők közül részt veitek Szász Karoly. Zichy Antal, 
Francsics N., Erődv Béla, Hóman 0 , Heinrich G., Hegedűs 
István, Simonyi Zsigmond, Kármán Mór, Verédy K., Entz 
Géza, Alexander B., Paszlavszky J., Gyertyánffy István, 
Fináczy Ernő, Szuppán V. stb. 

A január 27-iki ülésben a kérdés historikumat Fehér 
Ipoly elnök világította meg, a megvitatandó kérdéseket 
Fináczy Ernő terjesztette elő. Az általános vitában jelen-
tősebb mozzanatok nem merültek föl. 

Az általános vita után először a jogosítás kérdését 
tárgyalta a bizottság s rövid eszmecsere után abban álla-
podott meg, 

hogy a leendő középiskola olyan intézet legyen, 
melyben az általános közműveltség elemeit minden tanuló 
egyenlő mértékben tanulhassa meg, s ennélfogva a jogo-
sítás, melyet a középiskola ad, teljesen egyenlő legyen. 
Gimnázium és reáliskola lényegileg egyenlő intézetek legye-
nek és egyenlő képzést és jogosítást adjanak. 

Második kérdés az volt : melyek legyenek a kötelező 
tárgyak ? A bizottság azon nézetben állapodott meg, hogy 
az egységes középiskolában azok a hamaniórák tanítan-
dók, melyek a mai gimnáziumban előfordulnak, de a 
nemzeti elemek nagyobb érvényesítésével; a reáltárgyak-
ból pedig azok vétessenek fel, melyek a természettudomány-
gondolkozás fejlesztésére kiválóan alkalmasak. Az egysé-
ges középiskola tárgyai ezek legyenek: 

1. Magyar nyelv és irodalom. 2. Magyarország tör-
ténelme és földrajza. 3. Latin nyelv és irodalom. 4-. Német 
nyelv és irodalom. 5. Egyetemes történet. 6. Filozófiai 
propedeutika. A reáltárgyakból: 7. Földrajz. 8. Természet-
rajz. 9. Természettan. 10. Kémia. 11. Matematika. 12. Rajz 

A nem egyetemesen kötelező vagy külön tantárgyak 
megállapítása több időt kivánt. Hozzászólottak a kérdés-
hez: Heinrich, Kármán, Alexander. Erődi, Hóman. A meg-
állapodás az lőn, hogy az értekezlet többsége csak a 
görög és a francia nyelvet kívánja nem-egyetemesen köte-
lező. szabadon választható, külön tárgynak. 

A január 30-ilci ülésben az értekezlet először azzal 
a kérdéssel foglalkozott, hogy mikép kelljen az idegen 
tannyelvű középiskolánál a viszonylag kötelező tantárgya-
kat beosztani. A kérdést Heinrich, Erődv, Gyertyánffy, 
Kármán, Hegedűs és Alexander felszólalása után az érte-
kezlet akként oldja meg, 

hogy a nemzetiségi iskolák kérdése nem változtatja 
meg a bizottságnak a viszonylag kötelező tárgyak dolgá-
ban hozott határozatát. Mivel azonban ez iskolák kérdése 
tekintetbe veendő, a minisztérium vagy a helyi tantervek 
segítségéve], vagy a német nyelv elejtésével, vagy egyéb 
módon tegye meg azokat a részletes intézkedéseket, melyek 
az általános szervezet keretében különben sem fogana-
tosíthatók. 

A viszonylag kötelező tárgyakra vonatkozólag rövid 
eszmecsere után még a következőkben állapodtak meg : 

1 A tanuló nem választhatja mind a két viszonylag 
kötelező tantárgyat. 

2. A viszonylag kötelező tantárgyak minden tekin-
tetben a többi tárgyakkal egyenlő fontosságuaknak tekin-
tetnek s hasonló elbánás alá esnek. 

3. A viszonylag kötelező tárgyak négy éven át 
tanulandók. 

4. A viszonylag kötelező két. tantárgy minden közép-
iskolában tanítandó. Csak ott, a hol több középiskola van, 
adhat a miniszter meghatározott időre, kivételes esetekben, 
az alól fölmentést. 

Az itt közölt elvek közül különösen a 4-ik fölött 
folyt hosszasabb vita, melyben Heinrich, Kármán csak az 
egyik tárgy kötelező tanítása mellett, Hóman. Szász Ká-
roly, Alexander, Klamarik, Erődy mind a két tantárgynak 
kötelező tanítása mellett argumentáltak. 

Legnagyobb vita ama kérdés fölött támadt: hány 
évfolyamból álljon az egységes középiskola? Ennek vita-
tása átnyúlt a január 31-iki ülésre is. 

Két nézet merült föl e kérdésben. Azoké, kik a 
S éves, és azoké, kik a 9 éves tanfolyam mellett nyilat-
koztak. A 8 osztályú tanfolyamot sürgetők a mostani 
állapotok fentartása mellé sorakoztak. A 9 osztályt javaslók 
a középiskola elé egy előkészítő osztályt, tehát az elemi 
iskola IV. osztálya bel vett középiskolai előkészítő osztály 
szervezését ajánlották. A bizottságnak minden tagja nyi-
latkozott e fontos kérdésben. A többség a 9 éves tanfolyam 
mellett foglalt állást. Az elnök ebben az értelemben mondta 
ki a határozatot. A 9 éves tanfolyam mellett nvilatkoz-
lak : Szász K, Hóman, Kármán. Fináczy, Simonyi. Verédy, 
Entz, Alexander és Paszlavszky, összesen 9-en A 8 éves 
tanfolyamot pártolták: Fehér Ipoly. Heinrich, Zichy, Erődi. 
Gyertyánffy és Szuppán. 

Utolsó kérdésül azt vitatták meg, mily sorrendben 
tanítsák a nyelveket ? Ehhez a kérdéshez is sokan szó-
lottak. Némi csekély eltéréssel a többség azt az elvet 
fogadta el. hogy az első osztályban idegen nyelv ne 
tanítassék, s az idegen nyelvek tanítása a második osztály-
ban a latinnal kezdődjék, azután a német, majd a görög 
és francia következzék. A kérdéshez hozzá szólottak 
Heinrich, Kármán, Klamarik, Fináczy, Simonyi, Erődi, 
Hóman, Alexander és Paszlavszky. A véleményeltérések 
a körül forogtak, hogy az idegen nyelvek tanítását a la-
tinnal kezdjék-e, vagy a némettel? A többség a latin 
mellett nyilatkozott, néhányan, mint Simonyi és Erődi, a 
német nyelvvel akarták kezdetni az idegen nyelvek taní-
tását, és pedig a 9 osztályú középiskola Il-ik osztályában. 
Az értekezlet végül a nyelvek tanításának sorrendjére 
nézve a következőkben állapodott meg: 

1. Az I-ső osztályban idegen nyelv nem tanítandó. 
2. Az idegen nyelv tanítása a Il-ik osztályban kez-

dődjék, még pedig a latinnal. 
3. A német nyelv tanítása a IIl-ik vagy IV-ik osz-

tályban kezdődjék. 
é. A görög vagy francia nyelv tanítása csak az 

V-ik osztályban vegye kezdetét. 
E megállapodások enunciálása után Fehér Ipoly 

elnök megköszönvén a bizottsági tagok érdeklődését, az 
értekezletet bezárta. 

Krőn ikds. 



T Á R C Z A. 

A vallás lényege és egysége. 
A vallás lényege és egysége szoros kapcsolatban 

áll egymással, mely kettőnek kutatása a dolog természete 
szerint a különböző vallásalakok történeti megismerése 
után következnék. E történeti megismeréssel most nem 
foglalkozunk, csak utalunk az első részben feltüntetett 
vallásos kezdetre és fejlődésre, hol a vallásos érzelem 
sokféle nyilvánulásai, illetve azok megemlítése, épen a 
vallásalakok történeti megismerését volnának pótlandók. 
A vallás lényegének, tehát egységének keresése is már 
bölcsészeti felfogáson alapul; vizsgálni kell a vallást először 
úgy, mint a szellemi élet egyik tulajdonát, tehát lélektani-
lag, kérdésbe tévén: mi a vallásnak lélektani lényege, 
azaz, a szellem különböző irányú működése közül melyik-
hez tartozik ? E kérdésre előzőleg már meg volt adva 
a felelet és ha újra felvetjük, ez azt bizonyítja, hogy 
szerintünk a vallás psvchologiai eredete, lényege és egy-
sége. vagyis ezek kutatása voltaképen egy kalap alá tarto-
zik és csak a könnyebb tárgyalás kedvéért választottuk 
külön. A vallás lényege, azaz a vallás lélektani lényege 
épen abban áll, hogy a vallás as emberi szellem összélete. 
E meghatározás minden vallást, a legalsóbbat is magában 
foglalja, tehát formai szempontból ez lenne a vallás 
lényege. Ezért a formai lényegért vettük külön a vallás 
eredete kérdését, hogy így annál könnyebben kutathassunk 
a tartalmi lényeg után, mely aztán nemcsak a vallás 
valódi lényegét, hanem egységét is felmutatja, mert bár-
mely dolognak lényege, t. i. eszméje: egysége is, a mint 
az ember szellemi voltában áll lényege és egysége, így 
a vallásnál is a vallás eszméjének nyilatkozata és minden 
vallás a vallás eszméjére, mint közös alapra megy vissza. 

Ha a formai lényeget már kifejtettük, mintegy provo-
káltuk a tartalmi lényeg kifejtését is, mert a formai lényeg 
még olyan, mely nagyon általános, tehát ez nem, csak 
a tartalmi lényeg nyomhat határozott bélyeget minden 
vallásra, mert ebben rejlik az egység is, mert e kettő 
azon közös alap. — mint mondottuk — melyből minden 
vallás kiindul és a melyre minden vallás visszatér: tehát 
inkább lényegegységrÖl beszélhetünk, mivel az eszme épen 
az eszmének megfelelő alap által jut bennünk mindig 
teljesebb életre és tudatra, t. i. egységre. A keresztyén 
vallásban p. o. Istennek, mint Atyának oeconomiája a 
váltság vallás lényegét, eszméjét, de ugyanakkor egységét 
is felmutatja, hiszen a keresztyén vallás épen abban egy, 
hogy benne minden Istennek, mint Atyának fogalmában 
gyökerezik. 

Egy nehézség áll előttünk, t. i. hogy midőn a vallás 
tartalmi lényegét és egységét kutatjuk, ott keressük-e, 
hol a vallásos szellem legtisztábban nyilvánult már, 
vagy nem? 

Az ember fogalmát — mint mondják — nem a 
csecsemőben, hanem a férfiúban kell keresnünk. Igaz, de 
mi is csak röviden az ember fogalma ? Az, hogy épen 
ember. természetesen, nem a Plató két lábú tollatlan 
állata, mert nem az a kérdés, hogy milyen az ember, 
milyennek látszik, hanem az, hogy mi az a magasabb 
tulajdon, mely minden más földi lénytől megkülönbözteti? 
És e tulajdon nem lehet más, mint a szellem, mert az 
ember szellemi lény, t. i. e tulajdon mint potentia benne 
van. Ha igaz ez, — és ki mondhatja, hogy nem igaz — 
úgy e tulajdonságot a csecsemőben is megtaláljuk, mert 
vele születik; habár bizonyos ideig nem nyilvánul is, 

eldisputálni nem szabad, a charakter indelibile elvetése 
nélkül nem is lehet. A csecsemő is ember, mint a férfiú, 
és ha a különbséget keressük, e helyen a szellemi erő 
fokaiban találjuk meg. így vagyunk a vallással is, tehát, 
a tartalmi lényeget és egységet nem szabad ott keresnünk, 
hol a vallásos szellem legtisztábban nyilvánult már, t. i. 
a keresztyén vallásban, melyben Isten Atya, de ott, hol 
olyan meghatározást adhatunk, mely a vallás egész biro-
dalmát illeti. 

Az elemi azon alkatrész, mely minden vallásban 
megvan és a mely sajátos keresztyéni tapasztalat nélkül 
is megszerezhető Istennek a természeti és erkölcsi világ-
rendben nyilatkozó kijelentéséből. Isten nyilvánul a ter-
mészeti világrendben. »Mert a mi Istenben láthatatlan, 
t. i. az ő örökkévaló hatalmassága és istensége, e világ-
nak alkotmányából és a teremtett állatokból megértetvén, 
megláttatnak.« Nyilvánul az erkölcsi világrendben is, 
»Mert mivelhogy a pogányok, kiknek írott törvényök nincs, 
természet szerint törvényhez illő cselekedetet tesznek, noha 
nékik törvényök nincs, hanem ők maguk maguknak tör-
vényök.* Tehát »Isten a természetben és erkölcsi világ-
rendben magát a pogányoknak is kijelenté s ezért az 
általános vallásos hit elemei minden időben és minden 
népeknél egy vagy más alakban feltalálhatók, fel a keresz-
tyén vallásban is a speciális keresztyénivel együtt, ettől 
áthatva és tökélesítve.« De itt még nem állapodhatunk 
meg, mert az erkölcsi világrendben történő működés fel-
tételezi a gondviselést, ez pedig erkölcsi fogalom, melyet 
a természeti világrendben még nem látunk, de tapaszta 
lünk két isteni tulajdonságot: a mindenhatóságot és min-
dentudóságot. a mint Pál apostol is hirdeti. Ha ez így 
van, akkor a vallásnak tartalmi lényegegységét. Istennek 
a természeti világrendben történő működéséből kell levon-
nunk. És ez nagyon természetes! Az ember a fejlődés-
nek nem minden fokán erkölcsi, mert a test és lélek 
csak feltétele az erkölcsinek, de nem maga az erkölcsi. 
Erkölcsivé az ember erkölcsi törvény által lesz. Istentől, 
a mi nem t e r m é s z e t i tulajdon, mint a szellemi, a mely 
mindig megvan, míg amaz, mely a már erkölcsi ember-
nek mindig értelmes akarati képességet ad, nem tapasz-
talható a fejlődésnek mindenik fokán. Az emberben van 
potentia az erkölcsire, de az még nem eredeti emberi 
tulajdon, csak erkölcsi előny, mely a lelkületben, annak 
kell parancsoló alakjában él és megvalósításra vár. 

Hol keressük hát a vallás tartalmi lényeg egységét ? 
Ott, hol Isten még a természetben működik, t. i. hol az 
ember az Istent még csak a természetben látja, természeti 
tulajdonokkal ruházza fel: mindenható, mindentudó, de 
még nem jó, bölcs, igazságos és főképen nem szerető 
Atya Jól jegyezzük meg: itt még a mindenható és minden-
tudó fogalma sem az, mi a keresztyéneknél, kiknél e két 
tulajdonban a többi mind benne van. Hogy pedig hol van 
az a határvonal, illetve a vallás melyik nyilvánulásában 
fejezhető ki az egész vallás tartalmi lényegegysége: eldön-
teni csaknem lehetetlen, de most nincs is helye. 

Az összes vallásban — ha vizsgálódunk — három 
alkatrészt találunk: 

1. Bizonyos képzeteket Istenről, akár istenekről. 
2. Bizonyos viszonyt és ebből származó érzelmet 

Isten, akár istenek iránt, kit vagy melyeket az ember 
magánál felsőbb lénynek képzel és e képzet szerint magát, 
valamint a körülötte lévő világot tőle vagy tőlök függő-
nek tartja. 

8. Az imádás bizonyos alakjait. 
E három alkatrész minden vallásban meg van, ha 

vallásnak akarjuk nevezni és származik az ember feletti 
hatalomnak hitéből, mely hit épen a vallás tartalmi lényeg-



egységét mutatja; a hit minden vallással közös, mert ha 
hiányzik: nincs vallás; jelen van a fetisismusban, mint 
a keresztyén vallásban megfelelő módon, mert mindkettő 
azt hirdeti, azaz mindkettőnek az a hite, hogy van ember 
feletti hatalom és van viszony ember és a hit tárgya, 
akár tárgyai között; e hit alapja minden vallásos kép-
zetnek, legyen bár mythologiai, symbolikus, dogmatikai 
és philosophiai; ha elenyészik a hit, elenyésznek az eget 
és földet átölelő képzetek; ez a hit alapja a vallásos 
érzelmeknek, mert a vallásos érzelmek hit. nélkül meg 
nem élhetnek; a hit forrása a reménynek, mely a nélkül 
sötét éjben tapogatóznék; ez acélozza meg a szeretetet, 
hogy a koporsót is befödje; ha a hit virraszt az ember 
sorsa felett, meginoghat, annak lábai alatt a föld. ő maga 
meg nem rendül és e hitben a hit által tenyészik a kultus 
s azon szoros összefüggésnél fogva, mely van a vallásos 
képzetek és érzelmek között: ha a hit elhamvad, nem-
csak a vallásos képzetek tűnnek el, hanem a kultus is 
és ha megmarad : üres formaként vegetál . . . Természe-
tesen, e helyen hit alatt nem bittant vagy hitfogalmakat 
értünk, csak legáltalánosabb és legeredetibb értelmében 
vesszük, melynek tárgya azon dolgok, a miket nem látunk 
és alanyára nézve: bizalom azon láthatatlan dolgokban. 
A hit. csak ezen elvont fogalmában közös tartalmi elve 
minden vallásnak és ha ezen tartalmi elv mozzanatait 
megjelölni akarjuk, a képzeteket, fogalmakat és érzelme-
ket közelebbről meghatározni kívánjuk : nemcsak a fen-
nebbi értelemben vett hit foszlik szét, hanem az egység 
is, mint ködfátyolkép és számtalan eltérésnek adnak he-
lyet. Ha kutatjuk, mi az a felsőbb hatalom, melyben 
hiszünk, minő befolyást gyakorol és milyen természetű 
a függés érzése, hogyan igyekszünk külsőleg kifejezni stb. 
stb.: értelmi és érzelmi fejlettségünk különböző fokozatai 
szerint nagyon különböző feleleteket adhatunk. Igy a 
vallás tartalmi lényege és egysége az emberi szellem azon 
munkásságában áll, mely az istentudat hatása alatt kép-
ződik, mely eszme minden positiv vallásban felismerhető. 

A vallásnak ezen kifejtett eszméje nyilatkozni vágyik, 
mert a vallásos eszme is — mint minden eszme -— bizo-
nyos formákban igyekszik megvalósulni. Ha a megvalósu-
lás valamely vallás eszméjének minden jegyeit magában 
foglalja, akkor ez az illető eszmének concret megvalósulása. 

Az áll a vallásról, mi az eszméről. Minden vallás 
a vallás általános eszméjének tényleges nyilatkozata. Min-
den vallás csak akkor vallás, ha benne az eszme nyil-
vánul. A vallás eszméjében tartalmilag benne van az 
istentudat, formailag a felfogó alany, tehát a felfogásnak 
tartalma és módja sokféle lehet. Azt is tudjuk, hogy az 
emberi szellem folyton tökélyesül. de tökélyesül vele az 
Isten eszméje, felfogása és az egész vallásos tudat. Csak 
így különböztethetünk meg a vallás fejlődésében alsóbb, 
felsőbb és legfelsőbb fokozatot. Ezek után ha a val'ás-
alakok a vallásos eszme megtestesülései, akkor a legkü-
lönbözőbb vallások is a vallás eszméjében egységben, 
t, . lényegegységben v; nnak. Itt ugyanazon fogalom egyik 
vallásnál legyen bár csirájában, a másiknál magas fejlett-
ségi fokon: a dolog természetén mitsem változtat, mert 
a hit lényege független, »ez az marad, a mi, ha a látha-
tatlan világot, melyért a kebel hevül, akár a Moloch, 
akár a Jehova, akár a Mária képe alatt gondoljuk, és e 
hit. ereje által a kézzelfogható ostobaságokért ép oly öröm-
mel és lelkesedéssel meghalhat az ember, mint a legtisz-
tább igazságokért, a mint azt a világtörténelem számtalan 
ezer példában tanúsítja«. 

Tehát minden vallásban a vallás eszméje van kife-
jezve, egyikben tökélyesebben, mint a másikban. Az a 
vallás, melyben ez az eszme önlénvegének teljesen meg-

felelő formát vesz fel, a tökéletes vallás, az absolut vallás 
mint a keresztyén. 

* * * 

Azt mondtuk volt, hogy a vallás lényege és egysége 
kutatásánál nem indulhatunk ki a keresztyén vallás eszmé-
jéből, mert oly eredményre van szükségünk, mely minden 
vallásnak közös tartalmi lényegét és egységét adja. A 
hitet jelöltük ki olyannak a legáltalánosabb és legerede-
tibb értelmében. A keresztyén vallás tartalmi lényege is 
a hit, hogy Isten Atya, a mi hitünknek szeretett tárgya, 
de ez a hit nem épen, azaz nem olyan, mely minden 
vallásra ugyanazon bélyeget nyomja, mint a keresztyénire: 
ez speciális keresztyéni, amaz általános és minden vallásra 
illő, tehát midőn ezt kutattuk, kiindulási pontul nem vehet-
tük a speciális keresztyén hitet. 

Molnár Lőrincz. 

Egyházpolitikai apróságok. 
Egy ország klérusa sem részesült annyi magaszta-

lásban, mint Magyarországé. Mindig úgy volt feltüntetve, 
hogy ő a világ leghazafiasabb és legszabadelvűbb klérusa. 

A szabadelvűségre csupán annyit mondok, hogy 
klérus és szabadéivűség két ellentétes pólus: és szabad-
elvű klérus: fából csinált vaskarika. Mert ime a magyar 
klérus épen úgy elfogadta és kihirdette a csalalkozhatat-
lanság dogmáját, mint az afrikai klérus; holott tárgya-
lásakor ellenezte annak dogmatizálását. E szerint olyan-
nak bivését követeli híveitől, a mit maga sem hisz. Pedig 
a kihirdetés ellenkezett a kormány akaratával is, a köz-
véleménynyel is. Igazán sajnálatra méltó a római katho-
likusoknak ama nagy sokasága, mely ma sem hiszi ezt 
a dogmát, s épen ezért: átok alatt van Tehát a római 
vallás olyan szent tövissel béllelt ágy ax ő egyházának 
tagjaira nézve, mely minden megmozdulásnál sebzi és 
vérezi a nélkül, hogy tudná: átok alatt van saját egy-
házától, S pedig mily sok dogmája van ilyen! . . . Igazán 
csuda, hogy még maradt valaki ebben a va l l á sban ! . . . 

A klérus folytonosan hivatkozott a szülők természeti 
jogára, gyermekeik vallásos nevelését illetőleg. Hát én is 
a szülőkre hivatkozom, azok humánus és erkölcsi érzel-
meikre ; s azt kérdezem : megegyezik-e az a szülők nagy 
szeretetével, erkölcs! s emberies érzelmeivel, hogy gyer-
mekeiket olyan vallásban hagyjak nevelkedni, melynek 
dogmáit az atyák nem hiszik. Szabad-e egy atyának így 
elmélkedni: én ugyan ezekre semmit nem adok. sőt elfor-
dulok tőlök, de gyermekeim hadd tanulják, hadd nevel-
kedjenek bepnök. Ugyan mit ítélnek majd ezen gyermekek 
felnőtt korukban az ő atyjok lelkiismeretéről, midőn sze-
meik megvilágosodnak, s ők is látandnak olyan világosan, 
mint most a t y á i k ! ? . . . Ejh de szívtelen, lelkiismeretlen 
volt az én apám, hogy engemet ilyenben engedett felnőni. 
Bizony nagyobb gondja volt egy nadrágra vagy csizmára, 
mint gyermekei vallásos érzelmeire; mert ha amazok 
szűkek voltak, rosszúl álltak: elvetette, és csináltatott 
olyat, melyben csinosan is, kényelmesen is járhatott; 



de megmaradt s minket is meghagyott olyan vallásban, 
mely lelkét, értelmét örökösen szorongatta. 

Ez természetesen nem vonatkozik azokra, a kik 
minden dogmát e/hisznek. 

* * 
* 

A magyar klérus a leghazaíiasabb. Mondogatták 
sokszor. Ugyan kérem, mondjon valaki egyetlen egy olyan 
esetet, melyben midőn a klérusnak, Róma akarata és a 
haza akarata között kellett választani, hogy a haza aka-
ratát választotta. Valóban anomália a XIX. században, 
hogy valamely nemzet kebelén élő testület idegen földön 
lakó főtől kérjen tanácsot, hogy teljesítse-e egy felelős 
kormány, tehát egy nemzet akaratát vagy nem? . . . Hát 
ez hazafiasság? . . . 

De van egy, a mivel sátoroznak. Hivatkoznak a 
Mohácson eleseit püspökökre. 

Erre elsőbben is azt jegyzem meg, hogy más világ 
volt ezelőtt háromszáz esztendővel. Akkor az volt a 
kötelességük, hogy ők vezessék az általuk kiállított azon 
bandériumokat, melyeknek fentartására, az ország védel-
mezése címén kapták a földi javak legnagyobb részét . . . 
Ma a címen osztozik minden polgára e hazának, de a 
vagyont csupán a klérus élvezi. És bizony az volna az 
igazság, hogy a kormány első sorban elvenné a klérustól 
mindazon javakat, melyek banderiumállítás, katonaság-
tartás, szóval ország védelmezése címen vagy céljából 
adattak. 

De meg, ha olyan kiváló hazafi tett volt, nem pedig 
kötelesség a Mohácsnál történt püspöki kirukkolás, hogy 
szüntelen arra hivatkoznak, akkor a mai püspökök is 
mért nem gyakorolják ugyanazon hazafias cselekedetet. 

Másfelől pedig azt hiszem, hogy sokan szégyenkez-
nek annak meggondolásán, hogy ez a száz milliókkal 
rendelkező klérus a mohácsi vész óta, tehát 300 év óta 
nem cselekedett olyan kiváló hazafias dolgokat, melyekre 
büszkén hivatkozhatna : hanem kénytelen, felületes men-
tegetődzésül, csupán egy 300 év előtti véletlenségre 
hivatkozni. 

Hogy ez hazafias klérus ?! 
Nézzük tehát tovább. Ha már a hazát oly mélyen 

érdeklő dolgokban tanácsol; kérni Rómába jár is, mint 
Saul az Endorbeli boszorkányhoz, de talán azt az óriási 
birtokot, mely az ország lj7 részét képezi, akként kama-
toztatta a haza javára, hogy némileg feledtette a közvé-
leménvnyel a tanácsért Rómába járását ? 

Hazánk az utolsó három évtized alatt oly fejlődést, 
haladást, emelkedést tanúsított, a mi valóban bámulatra 
méltó. Tudomány, művészet, kereskedelem csuda virág-
zásra emelkedett. E munkában része voll egyeseknek, 
testületeknek. Szeretném tudni, hogy a magyar klérus 
miben tüntette ki magát az ország három évtizedes nagy 
laboratóriumában? Szeretnék felvilágosíttatni arról, hogy 
az ő dús jövedelméhez arányban mivel excellált, mint 
hazafi? Annyit tudok, hogy felettébb megszaporította az 
apácákat, itt-ott a szegényebb káplánokat segélyezte. 

nőnevelő intézeteket állított, templomokat restauráltatott 
. . . óh ! de ezek mind katholikus dolgok, s én ullimo 
analysi, saját érdekét szolgálta általa. 

De hol vannak azok az áldozatok, melyeket a haza 
oltárára hozott, nem mint katholikus, hanem mint hazafi, 
mert az a hazafias cselekedet, mely nemcsak egy fele-
kezetet szolgál, hanem a közjót. 

Egyik-másik érsek vásárol palotája számára néhány 
ezer frtos festményt, de Munkácsy Krisztus Pilátus előtti 
képe külföldre került. Pedig akár az esztergomi, akár a 
kalocsai érseket megillette volna az a tisztesség, hogy 
megvegyék, akár maguk, akár jövedelmeikhez arányban a 
főklérus együtt, az országos vagy a muzeumi képtár 
számára. 

A hazafias kegyelet igyekezett szobrot emelni művé-
szeink, költőink, vértanúink számára. Sok közepes kis-
birtokos. hivatalnok adakozott ilyen célokra neki is felette 
szükséges jövedelméből. Szeretném tudni, hogy az összes 
klérus három évtized alatt mennyivel járult e kegyeletes, 
vagy hazafias dolgokhoz ? 

Szóval miként szolgálja a klérus ezt a hazát azért 
az óriási vagyonért, melyet attól nyert, s azért a csaknem 
emberfeletti tisztességért, melyben részesül ? 

Valahára tisztába kell jönni e hazának a klérussal. 
S a XIX. század utóbbi felének joga van ezeket szellőz-
tetni, megérteni és megorvosolni. 

* * 
* 

Majd másként lesz mindez, mihelyt a katholikusok 
alaposan megismerik vallásukat is, a klérust is. 

Egyszer egyik miniszter azt vágta vissza egy kép-
viselőnek : vagyok olyan jő katholikus, mint ön. Megré-
mültem erre a nyilatkozatra. Mert jó katholikus az, a ki 
vallásának minden dogmáit alfától ómegáig hiszi, lelki 
üdvét azoktól várja és azokban találja; kultusát. ceremó-
niáit helyesli stb. No, ha még egy miniszter is jő katho-
likus, akkor rejtsd el XIX. század a te vívmányaidat : 
vonulj árnyékba felvilágosodás; törd össze szárnyaidat 
szabadság . . . De aztán megint csak azt gondoltam, hogy 
ez a kifejezés egy csinos frázis; mely kipattant a vita 
hevében, de a melyet utóbb rettenetesen megszégvenlett. 
az illető. 

Mert én úgy vélem (ha csalódom, szomorúan fáj-
lalom) hogv komoly megfontolás és a tapasztalat után 
érzettel hallja a mívelt katholikus ember is ezt a kifeje-
zést : A pápa a Krisztus földi helytartója. No már kérem, 
ha a római császárok kénytelenek voltak is szélesen ki-
terjedt birodalmaikban helytartókat állítani . . . de mégis 
szörnyű dolog az Isten fiát helyezni ebbe a kategóriába. 

Csak jól gondoljuk meg a dolgot: ha csakugyan a 
pápa a Krisztus földi helytartója, ugyan mit érezhetett 
isten szent lia, midőn a mennyből alátekintvén, látta, 
hogy az ő helytartói hogy simonizáltak a pápai székkel, 
hogy mérgeztették egymást; hogy dőzsöltek nap nap 
után. Ah ti kath. testvéreim! kik Jézust Isten fiának 



tartjátok, ne engedjétek őt meggyalázni hozzánk hasonló 
bűnös emberek helytartóságával. 

És ha a pápa a helytartó; hát melyiket vonhatta 
Jézus számadásra akkor, midőn egyszerre három hely-
tartója veszekedett egymással? Mivel három pápa is volt 
egyszerre ! . . . 

* * * 

A mi becsületes testvéreink nem is tudják, hogy 
azok a más felekezetbeliek, kikkel ők oly szép egvességben 
élnek, kikkel összeházasodnak, kikkel együtt osztoznak 
e haza örömében és keservében mind a kárhozat, a pokol 
kandidatusai. Azt mondják ők, a mit Krisztus mondott: 
a ki hiszen és jót cselekeszik, idvezül; a ki pedig nem 
hiszen, elkárhozik. S a Krisztus ezen mindenekre kiter-
jesztett nyilatkozatát alkalmazzák mindenekre, igen, mert 
nem tudják, hogy az ő egyházuk mást tanít; hogy az 
azt tanítja: egyedül a katholikus idvezül. minden más 
elkárhozik. Hiszitek ezt ? . . . Jól esik ez szíveteknek? . . . 
Azt hiszem: nem. 

Hja! a klérus nemcsak e földet kívánja hatalma 
alá, de monopoliumot csinált a mennyből is. 

Hetesy Viktor. 

R É G I S É G E K . 

Horváth Márk életképének kiegészítéséhez. 
E Lap L, 2. és 3 ik számában Földváry László 

Horváth Márk viszontagságait szokott alapossággal tár-
gyalja és kiemeli, hogy ő Szegedi Kis Istvánnak és a 
protestantismus hü védnökének bizonyult Tolna-Baranvá-
ban, dacára sok tusakodásának és veszélyeinek, melyek-
nek, mint szigetvári várkapitány oly gyakran kitéve volt 
mind a törökök, mind a nyugtalankodó magyar várurak 
és kóborló »haramiák« részéről. 

Alkalmam lévén a családi könyvtárt Nagy-Eörött 
ismerni, azon helyzetben vagyok, hogy szintén egy pár 
szerény vonással gazdagíthatom ez emlékezetre méltó 
férfi életképét, ki mint ember, hazafi és hitbajnok egyaránt 
fénylik történetünk lapjain. 

Alföldi birtokai, mint fekvő jószágok, már e Lap első 
számában lettek felemlítve. De még azonkívül sok ingó 
kincsben is bővelkedett. Végrendeletében a drága bútorok, 
fegyverneműek. poharak; tányérok, ruhaneműek, lovak, 
hintók, ékszerek egész sorát említi és rokonai között fel-
osztja. Hogy milyen értékű lehetett ez az ingó vagyon, 
onnan is kitűnik, hogy huga leányának, Starsith Anná-
nak két oly gyűrűt hagyott, melyben két zaphir, három 
rubin, négy türkiz, öt smaragd, hat rubin és hét gyé-
mánt díszlett. 

Pénzéből hagyott feleségének, Bóth Erzsébetnek 
3000, huga leányának Starsith Annának 2000, huga 
leányának, Starsith Nonának 1000 és huga fiának, György-

nek 1000 frtot, mi a mai értékeink szerint vagy 70,000 
frtra felrúgna. 

Ő azonban ezt az összeget alig számbavehetőnek 
veszi, miután a végrendelet egy másik pontjában azt ren-
deli: »fijamnak Horváth Starsith Gergelynek hagyok myden 
marhát, és pjenzt, ky az testamentomnak kyweule wolna,« 
meghagyván egyszersmind, hogy Bakolaja fia pénzét szá-
molja meg, jegyezze fel »registromba« és tegye a ládába. 
Fekvőségei iránt pedig akként intézkedik, hogy baranya-
és tolnamegyei jószágai Bácsmegyey Simon oltalma és 
Dömöthör deák számadása mellett kezeltessenek és az 
összes jövedelem fia javára használtassék 1 

Nagy vagyonára következtetést vonhatunk abból a 
körülményből is, hogy ő gyakran sajátjából fizette és 
látta el a várőrséget, a miből azután a király és ő közte 
gyakori elszámolások eredtek, hol 5—6000 frtnyi különb-
ségek is előfordulnak, melyek mint csekélységek könnyen 
rendeztetnek és kiegyenlítetnek 2 

Tolna és Baranya vármegyén kívül tetemes birtokai 
voltak Szepesmegyében is. A Varkoch család itten Zápolya 
János ellenkirályt pártolván, hűtlenségéért jószágától Fer-
dinánd által megfosztatott, mely a királyhoz mindig hű 
és érdemekben gazdag Horváth Márknak adományoztatott 
1556-ban. A szepesi birtok következő falvakból állott: 
Sztrázsa vagy Nagv-Eőr, Szentkereszt vagy Keresztfáivá, 
Uj-Béla, Svábfalva vagy Schwabócz; azután részeket birt 
Késmárkon t. i. a szabad uri házat, Krompachon, Miklós-
falva, Lumnitzán, Rokuszon, azután Lefnyet, Hontdorf, 
Hundertmark, Viborna, Erdőfalva, Felső-Laps, Farkas-
falva és Lengyelfalva (Abauj) községekben. Liptómegyé-
ben Csorba és Vásetz területein szintén voltak részei. 
Tályában is birt szabad uri házat. Nemkülönben a szi-
léziai birtokok Niederholbersdorffban is reászállottak.3 

Mindezekből láthatjuk, hogy Horváth Márk a vagyont 
és birtokot illetőleg hazánk első mágnásai közé tartozott. 
Mindamellett szerény maradt. Ámbár vitézségei folytán 
Szigetváron 1558-ban nemesi és mindjárt a következő 
évben 1559-ben bárói rangra emeltetett, de okmányaiban 
és leveleiben még sem használta ezt a címet, a valódi 
érdemet benső és személyes sajátságokban keresvén és 
találván. 

Ennyit Horváth Márknak, a protestántizmus párt-
fogójának anyagi és vagyoni viszonyairól. 

Veszélyeiről, melyekkel megküzdenie kellett, hol törö-
kök, hol az irigykedő várurak, hol a rablók ellen, szintén 
megemlékezik Földváry az idézett cikkben. Én a közlői-
teket ez irányban csak két adattal akarom kibővíteni. 

Még jóval szigetvári parancsnokká kineveztetése előtt, 
1540-ben, kevés hijja volt, hogy életét el nem veszíté. 
Ugyanis Bakych Péter, kivel különben jó lábon állót, meg-
rohanta őt fegyvereseivel. 1000 forintot tőle elrabolt, 
embereit kínozta és őt bizonyosan megölte volna, ha 

1 Horváth Márk végrendelete 1561. aug. 21. 
2 Családi levéltár fasc. 1U. 
3 Varkoch Melchioris testamentum anno lf)ö3 sabbatto post 

judicam. 



szökése nem sikerült volna Ez eset ellen azonnal tilta-
kozott is a fejérvári káptalan színe előtt, a királyhoz is 
fordulván az igazságtalanság és erőszakoskodás megtor-
lásáért.1 

Nagy veszélyben forgott drága élete Szigetvár előtt 
nem egyszer, de különösen az 1556-ik évi julius 26-án 
történt kirohanás alkalmával. A kirohanó őrsereg halált 
szórt a megrémült török csapatok közt. Horváth Márton 
nevű fitestvére egy levágott törökfővel sértetlenül menekül-
hetett vissza a vár falai mögé. Nem úgy Márk, kit a lábán 
golyó talált, minek folytán kis csontot kellett eltávolítani, 
melyet mai napig drága ereklyeként őriz a család. Bete-
geskedésének dacára, teljes 48 napon és éjen át tartotta 
ki és verte vissza Ali Basa elszánt ostromát, ki könyező 
szemmel volt kénytelen elvonulni Szigetvár falai alól.2 

Reánk nézve legtöbb érdekkel bír Horváth Márknak 
buzgó prot. hite és nemes törekvése azt elősegíteni és 
támogatni. Kimutatta azt az ismert cikkekben Föld vár y 
László Szegedi Kis Istvánnal ápolt bensőbb viszonya által. 
Szegedinek mint az >Ő főpapjának« szalonnát, búzát és 
kegyadományokat fölösen küldözgetett, prédikátorok ordi-
nálása alkalmával az ünnepélyességek növelése céljából 
katonák csapatosan tisztelegnek és általában a vallás 
iránt, melyben Szegedi tanítása mellett, mindig szerencsés 
előmenetelt tett,"rendkívül kedvező indulattal viseltetett..3 

Horváth Márk prot. józan lelkülete mellett hatható-
san tanúskodik saját végrendelete is. 

Középkori katholikus ember ily okmányt élete végső 
perceiben nem fog kiállítani, a nélkül, hogy a szentekre 
és boldogságos Szűz Máriára ne hivatkozzék. 

Márk ily kath. fölfogást és közvetítést már nem ismer 
és nem használ, hanem csak az élő Istenre hivatkozik, 
mint akár a mai prot. ember. 

»Wgyan ezenképpen kérem Nádor-Ispán wramath, 
Nádasdy Tamás uramat ew Nagyságáth és Bottány wra-
math, legyenek oltalma az én fvamnak, jószágomnak, 
attyamfiyaynak és feleségemnek: az hatalmas Istent kérem 
ew Nagyságokath ezért a dolgokért legyenek oltalmazok«. 

»Kérem az keresztyén chasárt —• császárt — ew 
felségeth és azwthan Maximilianus Kyralt, ő felségeok olta-
mazzanak fyamat kegyeimessen adományában mindenek 
ellen, ne legyen háborgatója az én fyamnak, jószágom-
nak és attyámfyaynak valami hatalmasoktwl, ezen ew 
felségeoketh az istenért is kérem thekyntse — tekintse — 
meg ew felségeok az én jámbor hiw szolgálatomat!^ . . . 

Mindenekről intézkedvén, így zárja he a végrende-
letet: »Lelkemeth ajánlom az hatalmas Istennel;.«. 

Ezen méltó prot. indulatú nagy férfinak még nagyobb 
lia volt Stansith Horváth Gergely személyében, ki egyéb 
érdemeken kívül iskolánk és egyházunk terén ritka áldással 
egyik úttörő volt és kinek történetét most készítem elő. 

Weber Samu. 

1 Családi levéltár fasc. 10, Nr. 7. 
2 Istvánffy, hist. 
3 Skarica : vita Szegedini. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

A jövendölés, nem ngy teljesült, mint a Pasquilus 1 

szerzője óhajtotta, ki mind Rákóczit s mind Alvinczit 
határtalanul gyűlölhette: mert ennek még felesége ellen 
is piszkolódott. A coelibatus híve alkalmasint csak rossz 
oldalról ismerte az asszonyokat és innen indult ki. (Az 
ide vonatkozó sorát nem írjuk le.) 

»Büzhedt sok gonoszság szorult Alvinzciban, 

Tolvajb prédikátor nincs is országunkban. 
Kinek anynyi préda gyűlt volna házában, 
Kassárúl prédáért feljütt volt Szombatban.2 

Alvinczi Péternek sok nagy latorságit, 
Megirta Balásfi tekéletlenségét.3 

Alsó-Magyarország egyenetlenségit. 
Kit az Isten tovább majd nem segit, 
Mert a sok tévelygés veszteté mind eszit.« 

Alvinczi 1621. oktob. 5-kén ismét levelet kapott a 
fejedelemtől, melyben ez tudatja, hogy »Geleji Katona 
Istvánt, ki a papságnak méltóságos állapotára kívánkozik*, 
fölmentette a Rethlen Istók melletti nevelőségtől, meg-
parancsolván neki, hogy a gyermeket Kassára felhozván, 
a mellé Károlit, állítsa nevelőül, ki azt a fejedelem alum-
nisaival együtt tanítsa, míg Bojthi Gáspár — marosvásár-
helyi tanár — felérkezik Kassára, kinek helyére a feje-
delem Károlit helyettesíti, ha addig a város mást nem 
talál; ha pedig talál: akkor Károlit a kassai káplánság 
tisztébe állítsa be Alvinczi. Egyszersmind kéri: *Gelcjit 
pedig, mivel ennekutánna udvari prédikátorunknak akar-
juk tartani, az papságnak méltóságos tisztire inaugurálja 
és szentelje fel, ki ezután udvari prédikátorunk levén, 
mindez, mind a Károli káplánsága kegyldnek nagy köny-
nyebbségére leszen.« A »gyermek«-nek (Bethlen Istók) mind 
tanulására, mind egyéb reá való vigvázásra ismételve 
kéri s aztán tudatja, hogy Szakolczát, Halicsot megvette 
s 360 német gyalogot szolgálatába fogadott és Straszniczát 
vívatja Morvaországban; de a béke felett is alkudozik 
s »a tractatus helyére holnap (szep. 31.) gyűlnek mind 
a két részről, mire adja az Úristen, ő sz. felsége tudja.« 
Végül kéri Alvinczit, hogy »vigyázzon és igen szorgal-
matosan értekezzék az emberek magukviselése felöl és ha 
mit érthet ref utálni igyekezzék stb. E levél 1621. szept. 
30. kelt a fejedelem Strasznica melletti táborából.4 

Alvinczi kétségkívül teljesíté a fejedelem kívánságát, 
a mennyiben ez hatáskörében állott s megfelelt a fej ede-
delem bizalmának. 

Októb. 21-kéről már Magyar- Bródről kél hozzá a 
fejedelem ujabb levele, melyben elsőben is a Bojthi beállí-
tásáról szól, kihez — a mint a fejedelem később meg-
tudta — Bethlen Istóknak nem nagy kedve volt; mert 
agyba főbe verte. Utasítja Alvinczit, hogy megintse, mikép 
Bojthi így ne bánjék B Istókkal s ha az intés maga 
elég nem volna, inkább »ostorral hozza a gyermeket 
engedelmességre. »Különben az tanításban szorgalmatosan 

1 Az eredeti meg van a báró Révay-család stavnicskai levél-
tárában, melyet 1621. nov. 21. Latinovics Gáspár küldött Révay 
Péternek Kapuvárból, (Somogymegyében) s közölte Szilágyi Sándor 
a »Századok« 1875. foly. 38n—396. lap. Szerzője dunántúli ember 
lehetett, mert a dunántuli családokat jól ismeri! vagy pedig az 
Eszterházy Miklós környezetéből való, minthogy azt tartja végül 
az ország megmentőjének, de az sem lehetetlen, hogy a Bethlen 
által Nagy-Szombatból szétugrasztott jezsuiták egyike irta. 

2 Célzás 1619-ki karácsonyi nagy-szombati idó'zésére. 
3 Célzás Balásfinak Alvinczivel való polémiáira. 
4 Történ, tár 1886. foly. 52. lap. 



forgolódván, az öreg deákokkal együtt való deáki exerci-
tiumokra szoktassa. * 

Ugyan ekkor irja, hogy a békességet valóban trac-
táljah immár, Kassa nélkül s minit nem akartunk. talán 
fogjuk is obtineálhatni, De Thurzó (Imre) uram eddig 
megholt, még vasárnap halálra vált szegény. Vagyon egy 
hónapja, hogy betegeskedik. Doktor Márton mindenütt 
vele vagyon, most is ugyan akaratja ellen rendeltem 
melléje. Mi a táborból kiszállánk városokba, falvakba stb.« 1 

1621. nov. 11-én egyik főasztalnoka — Kékedi 
Zsigmond — öescsét, Kékedi Pétert küldi levéllel a feje-
delem Alvinczihez, kit arra kér, hogy »sok foglalatossági 
között, maga is a menynyiben elérkezik reá, az deáki 
széf) tudományokban instruálja, építse, mert oly szán-
déka van felőle, hody ha mód adatik Bethlen Istók fel-
küldésében (külföldre) ezt is felboesássa együtt vele.« 2 

>Ezt (a fiatal embert) a jezsuiták Bécsben — hova 1620. 
tavaszan ment — már a rhetoricában promoveálták volt; 
de nem akart pápistává lenni« s igv a fejedelem fogta 
fél ügyét. A jezsuita tanítási mód a fejedelemnek is tetszett 
és 1621. nov. 22. Magyar-Bródból odautasítja Alvinczit, 
hogy parancsoljon gyakorta Károlinak, hogy Bethlen Istó-
kot. »szorgalmatosan tanítsa és ne a magyar scholákban 
való hitván szokás szerint, hanem more jesuitarum exer-
ceálja az gyermek magát az orátio csinálásokban, hogy 
legyen jó rheter és ékes szóló, ha adatik.* 3 Az az »ékes-
szólásbeli« ügyesség annyira tetszett a fejedelemnek, hogy 
Bethlen Istókot is ^jezsuitával taníttatta volna, ha attól 
nem félt volna, hogy (a magukat az ifjúság szívébe behí-
zelgő jézsuiták) pápistává teszik.* 4 

Majd arra bizza meg, említett nov. 12-ki levelében 
Alvinczit, hogy elhalt historikusa Bocatius János helyére 
embert kerítsen »hogy anvnyi sok szép dolgok perpetum 
silentiumban (örök hallgatásban) ne maradnának:* egy-
szersmind arra is kéri, hogy azon sok történelmi munkát, 
a mit Erdélyből, feldolgozási célból Bocatius számára 
kihozatott, mindjárást vegye kezéhez és jól gondját viselje, 
el ne vesszenek.5 A Bocatius helyére aztán Bojsi Gáspárt 
szemelték ki s kétségtelen, hogy a többi megbízatást is 
teljesítette Alvinczi. 

Alvinczinak a fejedelemhez irott levelei majdnem 
mind elvesztek; pedig az itt idézettekből is látható, hogy 
ő hűségesen értesítette, tájékozta, tanácscsal szolgált, sőt 
kérelemmel is nem egyszer fordult hozzá és közbenjárt. 
És mentől inkább közelgett a béke megkötése II. Ferdi-
nánddal, annál nagyobb szükség volt különösen a kérésre 
és közbenjárásra, mint ezt a fejedelem 1621. nov. 12-kén 
kelt második levele is igazolja. Ebből az derül ki. hogy 
Kassa városa, melyet a »választott király* a széplaki 
apátság javaival adományozott meg s annak protestáns 
polgársága és legkivált magyar papja Alvinczi, nem óhaj-
totta a Ferdinánd uralmát s több, mint valószínű, hogy 
arra kérte Alvinczi egyik levelében a fejedelmet, hogy 
Kassát ne bocsása ki uralma alól. A fejedelem — nov. 
12. irja, hogy — »vötte a ievelet« s »szóval csak azt 
mondja, hogy Alvinczinek és Kassa városának hozzaí és 
a nemzethez való tökéletes hűségéről el nem felejtkezvén 
semmi üdőben ezután is arról feledékeny nem lesz. hanem 
minden atyai kegyelmességét akarja Alvinczihez és mind-
nyájához megmutatni, valamire a jó Isten elégséget ad.« 
Eddig is a kassaiak dolga miatt húzódott a békességnek 
tractája oly soká.* (i 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

1 Szilágyi S. »Betblen G. s a kassai pap* 8—9. lap. 
- Tört. tár 1886. foly. 55 lap. 
3 4 5 Szilágyi S. »Rethlen G. s a. kassai pap* 8—10 lap. 
6 Bethlen Gábor politikai levelei 1879. 

IRODALOM. 

Hajnal. Ez a címe annak az új folyóiratnak, 
mely ar. Szabó Aladár theol. tanár szerkesztésében és 
Hornyánszky Viktor kiadásában Budapesten megindult. 
A »Hajnal« belmissziói havi folyóirat, megjelenik minden 
hónapban (július—augusztus kivételével) 32 oldalon, szines 
borítékban. Előfizetési ára 1 frt. Az első szám tartalma: 
»Szándékaink — Szabó Aladártól*. Lelkes programm-cikk 
evangéliumi szellemben. A céltudatos és élénk belmissziói 
tevékenységet sürgeti, katonákat kiván toborzani a bei-
misszió ügyének s majdan egyesületet a belmisszió szá-
mára. »John Bost, a francia belmisszió egyik apostola 
— Szöts Farkastól*. A La force-i világhírű lelkész bel-
missziói tevékenységét ismertető cikk. »Prédikáció vázlat 
— Talmage-tői. Bibliamagvarázati vázlat — Petri Elek-
től*. A »Tárca* rovatban dr. Kecskeméthy Istvánnak van 
egy csinos rajza »A vak asszony* cím alatt. Szász Károly 
püspöknek pedig egy szép vallásos-ének fordítása, hang-
jegyekre is letéve. Nagyon érdekes a »Belmissziói mozgal-
mak* című rovat, melyben a hazai és külföldi belmissziói 
tevékenységről vannak tanulságos közlések. A füzet végén 
az egyházi lapok teljes szemléje és rövid irodalmi szemle 
olvasható. — Benső örömmel olvastuk a »Hajnal« cikkeit. 
Ilitépítő és hiterősítő lélek pezseg bennök. Lélek, mely 
ébreszteni, eszméltetni, termékenyíteni képes. Ilyennek 
kell lenni a belmisszió jó organumának. Maga a válla-
lat nagyon időszerű. Soha sem volt rá nagyobb szükség, 
mint napjainkban. Szép jövő vár reá hazánkban. Dicsé-
retes a kiadó Hornyánszkv-cég áldozatkészsége is, midőn 
a Hajnal egy évi nyomtatására ingyen ajánlkozott, Nemes 
a cél is, mire a begyülendő előfizetéseket, fordítják: bel-
misszió alapot létesítenek belőlök. isten áldása legyen a 
nemes célú vállalaton ! 

** Vallás és egyház. Zoványi Jenő ily cimü evan-
géliumi prot. havi folyóiratjából megjelent a 2-ik szám. 
Tartalma: A protestántizmus, mint a béke záloga — 
Czinke Istvántól. Jókai, mint protestáns — S. Szabó Jó-
zseftől. Istenes élet — H. I.-től. Luther Márton. Lap-
szemléje bőséges, irodalmi rovatában több egyházi sajtó-
termék rövid bemutatása. Egyházi élet cím alatt több 
apróság egyházi életünkből. A havonként egyszer, egy 
íven, színes borítékban megjelenő lap előfizetési ára egész 
évre l frt. Az előfizetés Zoványi Jenő szerkesztőhöz kül-
dendő (Kolozsvár, külső-magyar utca 16. sz.) 

*'•- Magyar Mese- és Mondavilág cím alatt az 
Athenaeum új képes füzetes vállalatot indított meg, mely-
ből az 1-ső füzetet a napokban kaptuk. Az öt kötetre ter-
vezett mű írója Benedek Klek, ki a magyar mondákat és 
meséket kiváló ügyességgel tudja jó népies irodalmi nyelvre 
átírni. A munka kiadásával részint azt a célt tűzte ki a kiadó, 
hogy gazdag népmese és mondaköltészünk bárki által 
olcsón megszerezezhető legyen, részint pedig azt, hogy 
magyar mese- és mondavilágunk a gyermek-ifjúságnak is 
a kezébe adható legyen. Az érdekes munka a milleniumig 
fog befejeztetni, hogy akkor elmondhassuk : ime, itt van 
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együtt mind az a mesés monda, a mit a magyar nép 
poétás lelke ezer év alatt békében és háborúban, annyi 
viszontagság között teremtett. Történeti és helyi mondák, 
vegyítve népmesékkel: ez a terve az öt kötetes munká-
nak. Minden kötet 30 nyomtatott ívre fog terjedni s két 
hetenként 3 íves füzetekben jelenik meg gazdagon illusz-
trálva. Egy-egy füzet ára 25 krtíz füzeté 2 frt 50 kr., 
mely összegért a füzetek bérmentve küldetnek meg az 
előfizetőknek. A most megjelent. 1-sö füzet tartalma: A 
csoda szarvas. Az égig érő fa. Szép Czerczeruska. A fekete 
havas. Erős János. Szép Palkó. A mondák és mesék a 
falusi mesemondó hangján, de irodalmi nyelven, irodalmi 
ízléssel és pedagógiai gondossággal vannak megírva. A 
füzet csinos színes borítékkal és 18 szövegképpel van 
díszítve. Családi, iskolai és népkönyvtáraknak melegen 
ajánlható értékes vállalat. Megrendelések az Athenaeumhoz 
(Budapest, Ferencziek tere) intézendők. 

** Figyelmeztetés. Azoknak, kik Vasárnapi és 
innepi imáimat megrendelni akarják, becses figyelmébe 
ajánlom, hogy Ó-Moravicát írjanak, és ne csupán Mora-
vicát. Ezen egy Ó elhagyása miatt ma már az ötödik 
olyan elkésett megrendelést kapom, mely előbb bejárta a 
bácsmegyei s temesmegyei Moravicákat és hetedik napra 
érkezett csak Ó-Moravicára, míg a többi megrendelések 
pár nap alatt megérkeztek, s expediáltattak. Az egyházi 
Lapok által is ajánlt mű ára fűzve: 1 frt 50 kr. (posta 
díj 10 kr.); díszes kötésben 2 frt (posta: 25 kr.) Tisz-
telettel Ó-Moravicán (Bácsmegye), 1894. január 28-án. 
Hetesy Viktor, ref. lelkész. 

*'* A »Protestáns Pap« ez évi 1-ső száma a követ-
kező tartalommal jelent meg: 1. Anya sírjánál. Lágler 
Sándor. 2. Készpénz-fizetés. Békái L. 3. Egyházi beszéd 
közvasárnapon. Gödöllei József. 4. Böjti egyházi beszéd. 
Gerok után Ladányi G 5. Kajafás Böjti tanítás. Ladányi 
6. Heródes. Böjti tanítás. Ladányi. 7. Esketési beszéd. 
Újvári Cseh Lajos. 8. Biblia. Új-szövetség. Máté V. 3. és 
Máté V. 5. Cserna István. 9. Gyászbeszéd és ima. Széki 
Aladár. 10. Evangeliomi és epistolai perikópák. Sepíuage-
sima vasárnapjától nagy-péntekig. (Tizennyolc dispositió.) 
11. Törvények és rendeletek tára. Kund Samu. 12. Iroda-
lom. Tantó János. 13. Egyházi tiszti választások, papjelö-
lések, papválasztások, halálozások. A »Prot. Pap« egy 
évi előfizetési ára 4 frt, félévi 2 frt. negyedévi 1 frt. Az 
előfizetési díjak a szerkesztő-kiadókhoz (Lágler Sándor, 
Kálmán Dezső) küldendők Kölesdre (Tolna m.). 

** Ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi beszé-
dek című munkámat leszálított árou 1 frt 50 kr. helyett 
1 frt 20 krért — a díj előleges megküldése mellett ---
bérmentve küldöm. M< zöberény 1894. febr. 3. Illyés Endre 
ev. ref. lelkész. 

** Az 1848—49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált vállalatból most jelent meg az 
V. füzet. Szerző e füzetben a pozsonyi országgyűlés mű-
ködésének kapcsán azt a küzdelmet festi, a mely az 1848. 
márc. 15-iki vívmányokhoz vitte a liberális eszmékért 
hevülő nemzetet. Egyúttal belefog »A népakarat diadala« 
című harmadik fejezetbe, melyben a bécsi titkos kama-
rillával ismerteti meg az olvasót. E fűzetben van meg-
írva Kossuth tömör életrajza is 1848-ig. Az füzet képei: 
Ápponyi György gr., A pozsonyi prímási palota, Szögyény 

Maricli László, Jelenetek Kossuth Lajos életéből, Az ország 
területén osztozkodó nemzetiségek. Az 1848—49-iki magyar 
honvéd lovasság felszerelése és fegyverzete. A szeretke-
zők. Az 1848—49-iki magyar guerilla-csapatok felszere-
lése és azok fegyverzete. Az országos küldöttség fogadta-
tása V. Ferdinánd által. A bécsi kamarilla Ára füzetenkint 
30 kr. Előfizetéseket még elfogad a Lampel Hóhért (Wo-
dianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés 
Budapesten, VI. Andrássy-űt 21. sz. a. egy hóra 60 kr., 
egy negyedévre 1 frt 80 kr., egy félévre 3 frt 60 kr., 
egy egész évre 7 frt 20 kr. 

** A gyermek-, az ifjúsági és a népies iroda-
lomról, írta és a Magyar Paedagogiai Társaság 1893. 
febr. 18-án tartott rendes felolvasó ülésén előadta Bön-
gérfi János Különlenyomat a »Magyar Paedag. Szemléd-
ből. Ára 60 fillér. — Fontos tárgyról nagy ügyszeretettel 
és szakavatottan írott tanulmány. Bövid bevezetés után, 
melyben a tárgy fontosságát emeli ki, tömör történeti átte-
kintést ad a gyermek-, az ifjúsági és a népies irodalom 
külföldi és hazai fejlődéséről. Azután a jelenlegi irodalom 
fölött tart kritikai szemlét kimutatva, hogy a mai ifjúsági 
és népies irodalom letért a helyes útról, igen sensatiós 
és igen pórias. Az ifjúsági iratokat gyermekíratokra (10 
éves korig) és ifjúsági iratokra (10—15 éves korig), meg 
népíratokra osztja. Külön pontban szól a gyermekuj ságok -
ról, melyeknek reklámhajhászó, érdekfeszítő szellemét 
szigorúan elítéli. Az egész tanulmányon józan paedagogiai 
érzék, erős nemzeti szellem vonul át. Nagy kár. hogy 
az ifjúsági irodalom vallás-erkölcsi oldalára nem fektet 
súlyt, pedig e nélkül valódi építő és nevelő, tehát paeda-
gogiailag is egészen megfelelő gyermek- és népíratokat, 
a mi nézetünk szerint, nem lehet írni. 

** A »Kalászok* t előfizetőihez. Technikai aka-
dályok miatt a »Kalászok« első füzete néhány napot 
késni fog, melyre nézve szíves elnézést kérünk. Budapest, 
1894. február 7. Papp Károly és Könyves Tóth Kálmán, 
mint a »Kalászok« szerkesztői. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A deési egyház leikeszi allására 

14 pályázó közül kijelöltettek : Pap István berkeszi lel-
kész és deési esperes, Csűrös József lelkészjelölt, Tarká-
nyi György lelkészjelölt, Kovács Albert sz.-nagyfalusi 
lelkész. Zayzon János sz.-udvarhelyi hitoktató, Vásárhelyi 
Boldizsár szamosujvári körlelkész, Muzsnai Pál hidalmási 
lelkész és Józsa Károly deési s.-lelkész; ez utóbbi azon-
ban a folyamodványát visszavette. A jelöltek erdélyi gya-
korlat szerint próba-prédikációt fognak tartani. — A tiszán-
inneni ref. egyházkerületben a Lükő Géza halálával meg-
üresedett konventi tagságra legtöbb szavazatott nyert 
Bernáth Elemér és Meczncr József között új szavazás 
rendeltetett el. — A vértesaljai egyházmegyében az üre-
sedésben volt világi főjegyzői állásra a beérkezett 31 
szavazat közül 28-at dr. Szüts Andor, székesfejérvári 
előkelő ügyvéd, s a vértesaljai' egyházmegye tanácsbirája 
s volt aljegyzője választatott, meg. A szintén üresedésben 
levő vil. tanácsbirói tisztségre a legtöbb szavazatot nyert 
két egyén: Szüts Jenő, vaáli főszolgabíró és Hollósy Ernő, 



baracskai földbirtosok között szűkebbkörü választás ren-
deltetett el. — Bereg-Sombcín a február 4-én megejtett 
választás alkalmával a ref. gyülekezet lelkipásztorává 
egyhangúlag Mi zsák Péter munkácsi h. lelkészt választot-
ták meg. — A azaporczai egyház lelkészi állására kije-
löltettek: Horváth Gyula tésenfai. Szőllősy Antal sz.-erzsé-
beti, Aracs Gyula csehi-i rendes, Vásárhelyi Zsigmond 
zalátai és Szalay Ferencz szaporczai h lelkészek. 

* Budapesti protestáns országos árvaházunk 
köréből nyomtatott kimutatást kaptunk az 1893. évi 
karácsonyfára begyült adományokról. Szép kimutatás, mely 
1855 frt adományról és egy csomó természetbeli (élelmi 
szerek, fűtő-anvag, ruha-kelmék, háztartási és iskolai 
cikkek) ajándékról ad számot. Pénzt gyűjtöttek: özvegy 
gróf Teleki Sándorné 155 frt. Bánki ErnŐné 260, Boma-
novszky Endréné 140, Gregcrscn Guidbrandné 64, Guoth 
Sándorné 38, özv. Gyöngyéig Jánosné 68 frt 70 kr., 
özv. Haberem Jonathánné 87 frt, Roll Albertné 86 frt, 
Ilarsányi Sándor orosházi ev. lelkész 6 frt, özv. Hun-
falvy Pálné 136 frt 5 kr., báró Kochmeister Frigyesné 
92 frt, Kovácsy Sándorné 207 frt 70 kr., özv. Licde-
mann Sámuelné 93 írt, özv. Székács Józsefné 222 frt, 
Szilassy Aladárné 64 frt, Brocskó Lajos igazgató 109 Irtot, 
összesen 1855 frt 19 krt. — A szives gyűjtőknek és 
adakozóknak az árvák nevében Lapunk útján is hálás 
köszönetét nyilvánítja az egyesület igazgató-választmánya. 

* Budapesti ref. ifjúsági egyesületünk február 
6-án a theol. akadémia nagytermében az egyesületi tagok 
részére bibliai esté'yt tartott következő programmal: 
Ének: Jövel Szent Lélek Úr Isten. Ima Hegyi Károly 
theologustól. Megnyitó Szüts Farkas egyesületi alelnöktől. 
Bibliamagyarázat Kenessey Béla választmányi tagtól. Az 
egyesület legközelebbi teendőiről dr. Tóth Miklós másod-
titkártól. Záró ima Szász Béla theologustól. Ének: Te 
benned bíztunk eleitől fogva. — Ilyen bibliai estélyek. vallá-
sos felolvasások, zenés- és énekes-előadások február 6-án 
kezdve lehetőleg minden kedden este lesznek 7—9 óráig 
a theol. nagyteremben. Ezek az összejövetelek az egyesü-
leti tagok számára tartatnak. A nagyközönség részére 
havonként egyszer lesznek nagy estélyek a Deák-téri dísz-
teremben. Az idei első nagy estély február 14-én tartatik, 
felolvasással, zene-, ének- ésszavalati előadásokkal. A feb-
ruár 6-iki emelkedett szellemű bibliai estélyen nem nagy 
számú, de nagyon figyelmes hallgatóság volt jelen. 

* Református egyházi értekezlet tartását ter-
vezik tiszántúli hitsorsosaink. Január 22-én volt a szer-
vező bizottság ülése N.-Kállóban Lukács Ödön elnöklete 
alatt s elhatározták, hogy az értekezlet a világi elem 
bevonásával Szatmáron tartassék március 27-én. Az érte-
kezletet istenitisztelet előzi meg. Zsigmond Sándor h.-szo-
boszlói lelkész szónoklatával Tárgysorozat: L a ref. egy-
ház helyzete az uj viszonyok között; 2. egyházi adózás 
reformja; 3. protestáns sajtó; 4. egyházak anyagi fentar-
tartása; 5. külön indítványok. Az egyes tárgyakat felkért 
előadók terjesztik elő. nevez. Balogh Ferencz. Katona Péter, 
Garzó Gyula. Ferenczy Gyula és Biki Károly. — Mint a 

debreczeni prot. lap értesül, az értekezlet közbejött aka-
dályok miatt valószínűleg elhalasztatik. 

* Budapesti ref. egyházunkban a budai egyház-
rész számára szervezendő lelkészi állás ügyében fontos 
határozatot hozott az egyháztanács legutóbbi ülése. Kimon-
dotta, hogy lehetőleg a templom felépüléséig Budán rendes 
lelkészi állást szervez, oly módon, hogy a lelkész Budán 
fog lakni, mint a budapesti egyház 3-ik lelkésze, az egész 
budapesti gyülekezet által Budán választva. Az egyház-
tanács a szervezési előmunkálatok elkészítésére az egyház-
tanács és a budai helyi bizottság 4 — 4 tagjából az elnök-
ség vezetése alatt bizottságot küldött ki. — A kezdemé-
nyezést. mint budapesti egyházunk fejlődésében nagy 
fontosságú mozzanatot, melegen üdvözöljük. Budai egyház-
részünk öt ezer tagja megérdemli, hogy külön rendes 
lelkészi gondozást nyerjen. 

* Az országos protestáns tanáregyesület ügyé-
ben a tiszántúli ref. tanáregyesület központi választmánya 
mult hó 24-én tartott ülésében elhatározota, hogy meg-
szorgalmazza a taggyűjtő ívek beküldését s egyszersmind 
az országos prot.. tanáregyesület végleges megalakítása 
céljából az alakuló gyűlést f. évi julius 4. és köv. nap-
jaira Debreczenbe összehívja. Sajnos, hogy a fontos hiva-
tású egyesületbe eddig még csak 157 tanár jelentke-
zett tagul. 

* Budapesti tlieologiai akadémiánkon az I. fel-
évi kollokviumok február 3-án végződtek s a II. félévi 
előadások február 8-án veszik kezdetöket. A zárkollok-
viumok után az 1. évesek szokásos próbavizsgálata tar-
tatott meg, melyen a theol. választmányból Szász Károly 
püspök, Ádám Kálmán és Bocsor Lajos esperesek s Cseh 
Ervin e. m. gondnok voltak jelen. Vizsgálat után igazg. 
választmányi ülés tartatott, mely a II. félévi konviktusi 
segélyeket állapította meg havonként negyedfélszáz forint 
összegben. 

* Az Eötvös-alap országos tanító-egyesület 
gyűjtő és kezelő bizottsága iinnepies üléssel emlékezett 
meg Eötvös József báró halála évfordulójáról. Péterffiy 
Sándor elnök elmékbeszéde után kihirdették a tanítók 
háza pályázatait. Fölolvasták a mult év eredményeiről 
szóló jelentést, a. mely örvendetes ugyan, de még sem 
olyan, a milyent az ügy érdeke megkívánhatna. Néhány 
ügybuzgó tanítón és tanfelügyelőn kívül alig támogatja 
valaki a nemes célú egyesületet. A közoktatási miniszter 
megígérte, hogy a tanítók háza tervének bemutatása után 
az építést állami segítséggel fogja előmozdítani. — Az 
aradmegyei tanítóegyesület megkeresésére kimondotta a 
bizottság, hogy az alapítványokat részletenkint is lehet 
befizetni s egy alapnak összeadására együttesen 2—3 egye-
sület is vállalkozhatik. Az Eötvös-alap vagyona most 
4-8.844 frt 79 kr., a mihez hozzáadván a tanítók házának 
11,633 frt 27 kr. tőkéjét, az egyesület összes vagyona 
60,478 frt 6 krra emelkedett. — Az ülés végén az egye-
sület tiszteleti tagjává választotta a vendéglősök ipar-
társulatát. melynek 20 tagja a folyó iskolaévben ingyen 
ebédet ad egy-egy főiskolát látogató tanulónak. 

* Egyházi közalapjaink államsegélye, melyet a 
törvényhozás 150 ezer írtban a református és lutheránus 
közalapoknak megszavazott, immár folyóvá tétetett. A 



mint értesülünk, a református közalap folyószámlájára 
az őt illető 100 ezer frt a napokban fizettetett be a föld-
hitelintézethez. Az államsegély felhasználásának módjáról 
a legközelebbi konvent fog határozni. 

* Egyházkerületi közgyűlés. Az erdélyi evang. 
reform, egyházkerület elnapolt rendes közgyűlését Kolozs-
várit folyó évi február 24-én kezdődőleg tartják meg. 
A közgyűlésnek a következő tárgyai lesznek: 1. Az újon-
nan váiasztott egyházkerületi képviselők igazolása : 2. Az 
ifjú papok felszentelése. 3. A püspök évi jelentése 4. Az 
igazgató tanács és tanügyi előadó jelentései. 5. Az egyház-
kerületi közpénztár 1892. évi zárszámadása és 1894/95. 
évi költségvetése. 6. Az igazgató tanács előterjesztései: 
a) a Felség által szentesített zsinati törvények kihirdeté-
séről és életbeléptetésének módozatairól, b) a végrehajtott 
pénzügyi műveletek eredményéről és a központi kezelés 
alatt álló alapok miként való elhelyezéséről, c) az 1889. 
évi közgyűlés 62. és 64. sz. határozatai alapján, a Kolozs-
várit felállítandó theol. fakultás alapjának állásáról s 
javaslat a theol. fakultás megnyitása s elhelyezése tárgyában. 
d) a Budapesten eszközölt telekvásárlásokról. 7. Egyház-
kerületi közügyigazgató választás, gondnokok és tanárok 
választása. — A /területi gvülés, a mint Kolozsvárról írják, 
fontos okok miatt március végére halasztatott. 

* Az országos k ongrua-bizottság többszöri ülé-
sezés után elhatározta a plébániák jövedelmének össze-
írását. Az összeírás önbevallás alapján fog eszközöltetni 
az e célra készített bevallási íveken. A bevallást Samassa 
József érsek indítványára fogadták el, a hivatalos össze-
írás elvével szemben. A bizottság a lemondott Boncz 
Ferencz helyébe dr. Timon Ákost választotta meg elő-
adójává. 

* Adományok a debreczeni egyetemre. Debre-
czeni laptársunk újabban a következő nagyobb adomá-
nyokat mutatja ki: Debreczenből Csanak József és gyer-
mekei 3000, Ujíálussy József 1000. Torday Gábor 800 
koronával; a város egyes tizedeiből Kiss Albert ívén 
4282, az I. tizedben 1570. a IV.-ben 3710, a Varga-
utcában 2236, a péterfiai I. tizedben Géresi K. ívén 1300, 
a csapó-utcai tizedben Hajdú Gyula ívén 814 korona 
gvült. A vidékről H.-Hadház 4000. Szatmárnémeti egyház 
400. Vámospércs 2000, Nagypalád 100, Túri Lajos 200 ko-
ronával, a mezőkeresztesi egyház 6' 9 koronával, Csege 
község 1000 koronával. H -Mánás egyház 2000 koronával, 
a Ludovika akadémia református növendékei Petri Elek 
utján 100 koronával stb. járultak. — Legújabban Széli Far-
kas 600, Komlossy Dezső 600, Harstein Lipót, 500 koro 
nás alapítványt tettek ; a Phönix biztosító társaság 400, 
Lukács Dezső 100 koronát adományoztak: a piac-utcai 
V. tizedben 793 korona gyűlt; vidékről aradi egyház 
200, tiszafüredi egyház 200. miskolczi egyház 100, Fiume 
város 600 korona adományt küldtek. 

* A Kolozsvártt felállítandó theologiai fakultás 
ügyében, az erdélyi püspök az egyházkerületi Igazgató 
Tanácshoz előterjesztést tett, mely szerint az intézet fel-
állítása és közel jövőben való megnyitása biztosítva van. 
A theol. fakultás költségvetését következőleg ismerteti a 
Prot. Közlöny: A szükséglet rovata évi 32,012 frt : 0 k r . 
összeget tüntet föl, melyből 12,500 frt személyi járandó-
ságok címén, a tanárok és docensek fizetésére, konviktusi 
és szolgaszemélyzet javadalmazására van fölvéve, 19,512 
frt 20 kr. pedig a dologi kiadásokat képezi, melyben az 
építendő fakultás épület építési költségének kamata és 
törlesztő-részletei, konviktusi költségek, könyvtár, ösztön-

díj, fűtés, adó, stb. van beszámítva. A fedezeti tőke összege, 
a fakultás tulajdonát képező házak jövedelméből, alapít-
ványokból s a múlt évi közgyűlés által e célra destinált 
alapok jövedelméből, 367,295 frt krt. lesz és az évi tiszta 
jövedelem 32,393 frt 25 krban van fölvéve, tehát a mér-
leg 381 frt 5 kr. felesleget mutat. 

* Vallásos estélyek Sárkereszturon. Mint Lapunk-
nak írják, Lévaij Lajos Sárkeresztur tevékeny lelkipásztora 
az általa már 14-ik éve csütörtök reggeli istenitisztelet 
után a templomban tartatni szokott egyháztörténelmi elő-
adásokat e téli időszakban, esteli 6 órára s az iskola-
helyiségekbe tette át s e változtatást minden tekintetben 
szerencsésnek tapasztalja. Hívei, sőt a más felekezet tagjai 
is zsúfolásig megtöltik az elég tágas termet minden csü-
törtök este. Igaz, hogy a fejtegetett thema ezúttal: az 
egyházpolitikai törvényjavaslatok, melyek érthető, érde-
keltséget keltettek náluk is. Később a honfoglalás már 
megkezdett történelmét fogja tovább folytatni a buzgó 
lelkész. — Vivát sequens! 

* Az egyházpolitikai javaslatok és a stóla. 
Az »Őrálló* január 2ó-iki számában Görömbei Péter 
u.-kallói lelkész következő számítást tesz a ref. lelkészek 
stóla veszteségére nézve. Nézze meg bár akárki a statisz-
tikai állapotok kimutatását, úgy fogja találni, hogy 100 
lélek után a születés 5—6, halálozás 3—4. új házasok 
számát 0—l-re lehet átlag tenni. Vegyünk fel már most 
egy közepes népességű egyházat 5—600 lélekkel; ott a 
születés körfilbelől 25 —30, a halálozás 15—20, az uj 
házasok száma átlag 4—5-re tehető. 1000 lélek után 
születés 40 — 50, halálozás 30—40, uj házas 8—10 esetre 
számítható. Tudjuk, hogy a reformáltaknál a stóla szabá-
lyozva van. Keresztelés 50 kr., temetés templomban 
2 frt, udvaron 4 frt, hirdetés-esketés 2—3 frt. Jegyezzük 
meg még, hogy a kereszteléstől az 50 kron felülfizetés 
fehérhollói ritkaság; továbbá, hogy falukon a 2 0 - 30 ha-
lottból alig temet a pap 3—4 et, a többi énekszós. Már 
most tegyünk számítást egy 500, egy 1000 és egy 2000 lel-
ket számláló egyházban a stóla-jövedelemre nézve. Rájö-
vünk, hogv 500 lélekből álló egyházban 25—30 forint, 
1000 lelket számlálóban 50—60"frt, 2000 leiekkel biró 
egyházban 100—120 írtra lehet számítani, még ha azt 
az egy pár pénzes kiadványt felveszszük is. a mi évről-
évre alig tesz valamit, mivel a kiadványokat, felsőbb 
rendeletre, mostanában ingyen teljesítjük. 

* Középiskoláink az ezredéves kiállításon. A 
kiállításon tudvalevőleg a közoktatásügy bemutatására 
építendő csarnok egy külön részét a középiskoláknak 
tartják fönn. A kiállítás orsz. bizottsága e célra külön 
programmot állapított meg s dolgozott ki. A programúi 
egyes szakaszai a következők: 1. Iskolaépületek rajzai 
és képei. 2. író- és rajzeszközök. 3. Tanszerek. 4. Tan-
könyvek. 5. Ifjúsági iratok. 6. Az eredmények bemutatása. 
7. Grafikus táblák. 8 A középiskola szervezetére és fejlődé-
sére vonatkozó okmányok. 9. Tanárok irodalmi működése. 
— A közoktatásügyi miniszter a programmot megküldte 
az iskolai hatóságoknak, hogv az illető tanártestületek 
figyelmét reá felhívja s hogy a szükséges előintézkedése-
ket tegyék meg. 

* Protestáns hitfelekezetek Oroszországban. 
Az orthodox orosz egyház zsinati procuratora, M Pobie-
donostrelf f. év elején részletes jelentést tett közzé az 
orosz non-conformisták vagy raskolnikok számáról, elter-
jedéséről, életmódjáról. Az érdekes jelentést a »Daily 



News* következőleg ismerteti. A protestáns-szekták vagy 
raskolnikok, nevezetesen a baptisták, régi és újstundisták, 
a Faschkoviták (alapítójuk Paschkoff után elnevezve) évről-
évre rohamosan szaporodnak és terjednek az orosz biro-
dalomban. Az orosz kormány az orthodox zsinati tanács 
sugallatára évről-évre szigorúbb rendszabályokkal lép föl 
ellenök, de a raskolnikok annál nagyobb és sikeresebb tevé-
kenységet fejtenek ki. Raskolnikok — mondja a hivatalos 
jelentés — kisebb nagyobb számban az európai és ázsiai 
oroszbirodalom mindenik patriarchatusában találhatók. 
Némelyik patriarchatus, kivált a Volga mentén, egészen 
el van árasztva ezekkel a szektáriusokkal. A nisni-nov-
gorodi patriarcha területén 70 ezer, a saratofüban 53 ezer, 
a samaraiban 81 ezer, a viatkaiban 72 ezer, a tcherni-
goffiban 50 ezer. a poletzkiban 82 ezer raskolnikot szám-
lál a hivatalos jelentés. Nagyon gyorsan megszaporodtak 
ezek a bibliás hitfelekezelek Szibériában is. A jelentés 
Irkutskban és környékén 30 ezer, a tobolski patriarchá-
tusban 55 ezer, a tomskiban 80 ezer raskolnikot mutat 
ki. De legszámosabbak ezek az orosz non-eonfirmisták a 
Don-kerületi kormányzóság területén, hol mintegy 106 
ezerre emelkedett a számok. Az orthodox egyház missio-
nariusai minap Moszkvában gyűlést tartottak és ott a 
szekták terjedéséről és természetéről tanácskozván, kimon-
dották, hogy ezek az új szekták, nevezetesen az üj stun-
disták és Faschkoviták lényegileg azonosak a régi stun-
distákkal és baptistákkal. Mindnyájan hiszik és vallják a 
J. Krisztust üdvözítőjöknek, a szentírást a hit- és erkölcs 
szabályozójának, s különösen hisznek az újjászületésben. 
Van egy árnyalatok, mely gróf Tolstoj Leo nyomán haladva 
a J. Krisztus istenségét elveti, de erkölcsi példájához és 
tanításaihoz annál inkább ragaszkodik. A stundisták és 
baptisták nem orosz termék, hanem németországi átül-
tetés. A német telepesek s ezek pretistái és más hitbuzgó 
hívei csinálják ezt a hathatós propagandát. Az orosz nép 
vallásos elhanyagoltsága, az orthodox papság közönyös-
sége és tétlensége s főként az evang. szekták példás hit-
élete, lelkes buzgósága, szorgalma és munkássága : ezek 
a propaganda sikerének a főokai. A szent svnodus pro-
curatora az orthodox egyházra nézve különösen aggasztó-
nak tartja azt a jelenséget, hogy ezek az evangéliumi 
felekezetek most bizonyos unióra léptek egymással, mely 
nekik társadalmi súlyt kölcsönöz és propagandájuk sike-
rére még biztosabb kilátást nyújt. A »Daily News*, mely-
ben e hírt olvassuk, különösen kiemeli, hogy ezek a prot. 
szekták mennyire szorgalmasak, erkölcsösek, vagyonoso-
dók és szaporák. Bizony a hol az evengéliumot komolyan 
veszik az emberek, ott mindig erkölcsi és anyagi áldás 
fakad annak nyomain! 

* A házassági törvényjavaslatot az igazságügyi 
bizottság egészen letárgyalta s egy tömör jelentés kísére-
tében a febr. 6-iki ülésben a képviselőháznak beterjesztette, 

* Anglia lakossága. Az angol statisztikai hivatal 
a napokban terjesztette a brit parlament elé az 1891-iki 
népszámlálás eredményét; e szerint Anglia és Wales 
lakossága (Írország és Skócia nélkül) 1891-ben 29,002.255 
lélekre rúgott, a mi 1881.-hez képest 3,023.086 főnyi 

emelkedést jelent. A statisztikai hivatal ezen az alapon 
kiszámítja, hogy Angliának 1901-ben hány lakosa lesz; 
számítása a következő: 

1.89 l-ben 29.002.525 
1892-be n 29.405.654 
1893-ba n 29,731.100 
1894-be n 30,060.763 
1895-be n 30,394.078 
1896-ba n 30,731.092 
1897-be n 31.071843 
1898-ba n 31.416 372 
1899-be n 31,764.714 
1900-ba n 32.116.930 
1901-be n 32,473 015 

Más szavakkal: Angliának — föltéve, hogy lakos-
sága az eddigi arányban szaporodik — száz év múlva, 
1991-ben 60 millió lakosa lesz. Angliában 1891-ben 62 
olyan város volt. mely 50.000-nél több lakost számlált; 
Londonnak ebben az évben 4.211.743 lakosa volt. a gyara 
podás tehát 1881-hez képest 396 199 lélek. Az összes brit 
birodalom lakosainak száma 1891-ben körülbelül 372 
millióra rúgott: ebből esett a britt védnökség alatt álló 
országokra 93,505 155, a britt gyarmatokra 240,587.167, 
magára Nagy-Britanniára pedig 37,732.922. Az egész 
földkerekségén kürülbelül 1200 millió ember lakik; az 
összes emheriségnek tehát egy harmada brit főhatóság 
alatt, áll, a másik harmad a kinai császár alattvalója és 
csupán a harmadik harmadon osztoznak a föld többi 
hatalmasai. < 

* Gyászrovat. Meghaltak: Varga József barabási 
(beregi e. m.) ev. ref. lelkész, mint a napi lapok írják, 
dolgozó szobájában felakasztotta magát. Rövid idő alatt 
2-ik öngyikossági eset a ref. lelkészi karban. Nagyon 
elszomorító jelenség. — Szuhay Benedek f.-burczikai lel-
késztársunk kis fia, Sz. Zoltánba élte 4-ik évében elhunyt. 
A gyászoló szülők fogadják részvétünket! — Kovács Kál-
mán budapesti theol. akadémiánk IV-ed éves szép reményű 
növendéke hosszas szenvedés után tüdőbajban Halason. — 
Temetés Ozv. Kiss Lajosnét. a pesti egyházmegye egykori 
esperesének özvegyét nagy részvéttel temették el Gyömrőn. 
Gyermekein (Fromm Antalné, özv. Szilágyi Benőné, Kiss 
Ilona. Kiss Benő gombai lelkész, Kiss László csendőr-
hadnagy), unokáin kívül ott voltak a temetésen Márton 
Ferencz (Abonyi Lajos), Szánthó János esperes, Papp 
Károly és Balla Lajos lelkészek az egyházmegye részé-
ről stb. A háznál Benedek László pándi lelkész tartott 
szép gyászbeszédet és imát, a sírnál Fábián Dénes gyömrői 
h. lelkész mondott búcsúbeszédet. Béke hamvaira! 

* Az Országh féle orgonaépítő cég készít temp-
lom-, szalon-, hangverseny- és képezde-orgonákat stíl-
szerű kivitelben, a legegyszerűbbtől a legdíszesebb ki-
állításig, teljesen megfelelve a jelenkor igényeinek és ösz-
szes ez idő szerint létező rendszereknek, a legjutányosabb 
árakon; elvállal orgonajavításokat, azok átalakítását, tisz-
títását és hangolását, a legpontosabban és jutányosán. 
A legjobb minőségű amerikai harmoniumokból nagyválasz-
tékot tart a cég raktáron, úgyszintén a legjobb gyárt-
mányú zongorákat. Kívánatra képes árjegyzékkel bér-
mentve szolgálunk. Országh Sándor és fia cs. és kir. 
udvari orgonaépítő, Budapest, VI. Szondv-u. 36. 



* Frommer A Hermann utóda magkereskedésé-
nek most megjelent őszi árjegyzékét ajánljuk t. olvasóink 
figyelmébe. Kívánatra díjmentesen megküldetik az minden-
kinek. Címe mai hirdetésünkben. 

A D A K O Z Á S . 
A prot. orsz. árvaházra: Veress Ede bucsi ref. 

lelkész 20 kr. — A hercegszöllösi ref. egyház ó-év utolsó 
napi perselypénze Kulcsár Sándor lelkész által 79 kr. — 
Antal Gábor ácsi r. 1. 2 frt 80 kr. (Ehhez járultak: Az 
ácsi ref. gyülekezet 1 frt 80 kr., Antal Gábor 1 frt.) — 
A n.-leállói ref. ifjúsági egyesület báljának jövedelme 
Kenessey Béla theol. tanár által 5 frt. — A gombai ref. 
egyház ó-év délutáni perselypénze Kiss Benő r. 1. által 
10 frt 5' I kr. — A hódmezö-vásárhelyi konfirmandusok Mik-
lovicz Lajos tanító által 2 frt 04 kr. (Ehhez járultak: 
Török János tanító növendékei 44 kr., Miklovicz Lajos t. 
n. 33 kr., Asztalos Sándor t. n. 40 kr., Szász Károly t. 
n. 72 kr., Báthory Sándor t. n. 36 kr., Máry Gyula t. n. 
23 kr., Varga János t. n. 16 kr.) — Az ordasi ref. egy-
ház ó-év utolsó vasárnapi perselypénze Kudar Kálmán 
r, 1. által 1 frt 12 kr. — A somorjai ág. ev. egyház 
Bittér Károly 1. által 2 frt. — A csúzai konfirmandusok 
Kontra János r. lelkész által 7 frt. (Ehhez járultak: Fodor 
Juliánná 1 frt, Ádám Mária 50 kr., Pápa Mária és Juliánná 
50 kr., Jakab Mária 1 frt, Jakab Juliánná 50 kr., Szűcs 
Mária 50 kr , Papó Sándor 50 kr., Jakab József 50 kr., 
Dávid Sándor 50 kr., Bókus István 50 kr., Hangya 
Sándor 50 kr., Kántor Sándor 50 kr.) — A gerjeni ref. 
egyház ó-év utolsó napi perselypénze Széky Géza refor-
mátus lelkész által 1 írt. — A paksi ág. h. ev. gyüleke-
zet Horváth Sándor ev. lelkész által 20 frt. — A h.-m-
vásárhclyi r. egyház Pap Imre r. I. által 5 frt 56 kr. — 
Bécsi Imréné Kenessey Béla theol. tanár által 5 frt. — 
Tremlo Juliánná Kenessey Béla theol. tanár által 5 frt. 
— A pilisi ág. ev. egyház Sárkány Sámuel püspök által 
6 frt. — A belényesi ref. egyház perselypénze Sipos 
Imre r. 1. által 1 frt. — Molnár Hugó újvidéki r. 1. 
1 frt 70 kr. Összesen 77 frt 31 kr. 

Kiadóhivatal. 
A Nagypénteki Ref. Társaságra: Falb Mari 

(Győr) 1 frt. — Nagy Borbála (Beregszász) 2 forint. — 
Tóth György Bogát-puszta 1 frt. — Összesen 4 frt, a 
mely összeget mai napon Szőts Albert pénztárnok urnák 
átadtuk. Kiadóhivatal. 

P á l y á z a t . 

A débreczení ev. ref. tanítóképezdében újonnan fel-
állított ötödik rendes, úgynevezett rajz tanári állomásra. 

Ezen tanszék tárgyai: a mértan, mértani és szabad-
kézi rajz, szépírás, gyorsírás, a megállapított beosztással 
és óraterv szerint; azon fen tartással, hogy a beosztás 
változása esetén ezekhez, vagy ezek valamelyike helyébe 
más rokontárgy is tehető; a gyorsírás pedig — kívánatra — 
az egész főiskolai ifjúságnak fakultatív tárgy képpen heti 
két órán tanítandó. A heti órák összes száma 24-ig ter-
jedhet. 

A tanszék javadalma: 1200 frt alapfizetés, 400 frt 

lakáspénz, 100 frt ötödéves korpótlék öt ízben, mindenik 
díj évnegyecli előleges részletekben. Ezek mellett e java-
dalom élvezője, mint rendes tanár, a debreczeni ev. ref. 
főiskolai közös tanári nyugdíj- és gyámintézetnek (eshe-
tőleg a tervbe vett országos nyugdíjintézetnek! jogos és 
köteles tagja. 

A pályázók vallására az intézet jellege, képesítte-
tésére nézve az országos középiskolai törvény 29-ik §-a 
irányadó. Ennélfogva pályázhatnak azon ev. ref. vallású 
tanárok vagy tanárjelöltek, kik megfelelő középiskolai 
tanári képesítéssel (az ábrázoló geometriára), vagy rajz-
tanári oklevéllel bírnak. A gyorsírás tanítására külön 
képesítés kívántatik, mely azonban utólagosan is, egy év 
alatt megszerezhető. 

A megválasztott tanár hivatalát az 1894/5-ik tanév 
kezdetén, a fennálló rendtartás szerint székfoglaló érte-
kezés tartásával foglalja el. 

A pályázati kérvények kellőleg felszerelve folyó évi 
március hó 15-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püs-
pöki hivatalához adandók be 

Debreczen, 1894. január 30-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t , 

A heves-nagykúnsági ev. ref. egyházmegyébe kebe-
lezett lisza-földvári egyház halálozás által megürült lelkészi 
állomására. 

Évi jövedelem díjlevél szerint 2188 frt 20 kr. 
1. Szásztizenhárom forint húsz kr. az egyház pénz-

tárából 
2. Búza szemül 51 hektoliter és 20 liter. 
3 Árpa szemül 51 hektoliter és 20 liter. 
4. Egy telek föld, mely tesz 40 holdat és ennek 

járulékai 30 hold, tehát összesen 70 hold 1200 • ölével 
számítva. 

5. A kommasszációkon nyert 20 hold föld szintén 
1200 • ölével. 

6. Az óternető s/4-részében kaszáló. 
7. Stóla. 
E javadalomnak felét — a stolárék kivételével — 

a kegyeleti év leteltéig azaz 1895 május l-ig. illetve a 
földnek 1895 szeptember 29-ig elhalt, lelkész özvegye 
fogja élvezni. 

Megjegyeztetik, miszerint az egyház az »öreg szőllő*-
ben egy állandó segédlelkész-tanítói állomást akar szer-
vezni s annak fizetéseül ezen lelkészi javadalmakból 20 hold 
íöldnek és az öreg-szőllőbeli lakosoktól (mintegy 1100 
lélek) befolyandó stólának elszakíthatása iránti kérvényét 
az egyházmegyéhez beterjesztette már. MeJy kérelem, ha 
az illetékes egyházi hatóságok által teljesíttetni fog : a 
lelkész fizetése az 5-ik pont alatt említett 20 hold földdel 
és az öreg szőllőbeli egyháztagoktól befolyandó stólával 
kevesebb leend. 

Ezen egyház az egyházmegye 18/1883. sz. végzése 
által első osztályba van sorozva. 

A megválasztandó lelkész köteles lelkészi hivatalát 
1894. május 1-én elfoglalni, s a heves-nagykúnsági papi 
gyáminiézetbe belépni. 

A felszerelt pályázati kérvények f'. évi február 25-ig 
Dorogi Lajos espereshez Kisújszállásra küldendők. 

Debreczen, 1894. jan. 30-án. 
Kiss Avon. 

piispok. 

h o h n y á v s z k y v i k t o r k ö n y v n y o m d á j a b u d a p e s t e n . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SzerkeszlŐM^: 
IX. kerület, Plpa-u'ca 23. szám. hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kitt«l<t-hivatftl : 

Hornyánszkj! Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és liirrtet. d í j ak iu tézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z Ö 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. 

JSi/yes szám ára, %Ö kr. 

Protestáns álláspont. 
Viharos századokban esküdtünk föl a lelki-

ismereti szabadság ügyének. 
Az üldözöttek nyomora, a gályarabok szé-

gyene, a mellőztetósek fájdalma, a király ós 
nemzet közti kínos meghasonlás ezer keserű 
szemrehányása , vére inknek szenvedése, sőt még 
a ku ruc idők tévelygése is csak annál jobban 
beégette le lkünkbe a lelkiismereti szabadság forró 
szerelmét, ki téphetet len hitét. 

Soha protes táns ember, a félreértet t hit-
buzgalom legfanat ikusabb pil lanatában sem bírna 
oda tévedni, hová a Magyar Állam szellemében 
úszó ós gondolkozó »igazhitű«-ek, kiknek egyike 
nem rég dicsekedett nyilvánosság előtt az újság-
ban, hogy a felkelők, a »pár tütők« sorában csak 
egy eltévelyedett kathol ikus fejedelem v o l t : / / . Rá-
kóczi Ferencz. Es az a fehér lap nem lobbant 
lángra a szégyen tüzétől: mintha a XVI—XVII. 
évszáz fölkelései nem az ősi magyar a lkotmányos 
szabadság elidegeníthetet len, de többször lábbal 
t iport jogaiér t keletkeztek volna! A magyar állami 
eszme diadala volt minden törvénycikk, minden 
békepont, melyet e felkelések kivívtak; a későbbi 
idők fej leménye a tör ténelem logikája ezt szen-
tesíti. És lehetetlen úgy átgyúrni a tör ténetet , 
hogy e tanulságot belőle ki lehessen törölni, 
mely él, nem a hideg és zárt könyvekben, de 
él az élő hagyományokban, él a nemzet öntuda-
tában, él a magyar nép lelkiismeretében. Maga 
a hercegpr ímás a kathol ikus gyűlésen tar tot t 
beszédében is történelmi megmásí thatat lan tényül 
fogadja el az 1791. XXVI. t.-cikket, mely ádáz 
tusák zárköve : igazi ipaxa becikkelyezése. 

Tel jes el lentétben állnak ugyan e kathol ikus 
gyűlésnek az au tonómiára vonatkozó határozatán 
kívül összes határozatai ama történelmi fölfo-
gással, melyet a hercegpr ímás a »katholikusok« 
engedményének néz, holott a kathol ikus fölvilá-
gosodott rendek hazafias meggyőződésének ered-

ménye ós az együtt érző nemzet közös építmé-
nye, az a lkotmányos élet szegletkő l e r a k á s a : 
mind a mellett mégis a történelmi hagyomány-
el ismerése és ha ez elismerés őszinte, egyenes 
és az összes klérust á tható lett volna : elkeresz-
telésről szó sem lett volna. 

De hát nem bírálni, nem szemrehányás t 
tenni kívánnak e sorok ; positiv feladatot tűztem 
ki magam elé : megállapítani a pro tes táns állás-
pontot, 

Szeret tem volna, ha a napi sajtót lehetne 
ily szempontok hangozta tására megnyi tn i ; de a 
mai viszonyok szerint a pro tes táns körök tartóz-
kodása a tapintat kérdésévé várt és kénytelen 
vagyok — kedvet lenül bár — e felfogásba 
belenyugodni, mer t nem képzelek nagyobb sze-
rencsét lenséget , mint ha a klerikális sajtó köve-
telése, hogy a kathol ikus szempontot kell szem-
előtt tar tani a politikai, kul túrai és társadalmi 
élet kérdéseiben —. hiszen mi egyébre vihető 
vissza a reverzálisok ügye és a katholikus nagy-
gyűlés magata r tása — a protes tánsokat az ellen-
kező táborba ha j t aná mint protestánsokat , 

Nem felekezeti kérdésről van szó. Van szó 
a politikai és jogi élet bizonyos követelményei-
ről, az ál lampolgárok polgári viszonyainak oly-
szerű rendezéséről , mely a suum cuique örök igaz 
elvének, tehát a valódi szabadelvűségnek felel meg. 

Es épp e ponthoz fűződnek gondolataim. A 
szabadelvű sajtó a szabadelvűség zászlóját lobog-
tatja és valljuk meg az igazat, hogy e zászló 
alatt harcolók közt a legkényesebb erkölcsi kér-
désekre, a nemzeti összeolvadás legégetőbb kér-
déseire nézve vajmi sok eltérő felfogás uralkodik. 

Lapunk nem politikai közlöny, ele fájdalom-
mal nézi, hogy a politikai pá r tha rc tusáiba ily 
erkölcsi jellegű kérdésnél , melynek megoldásához 
nem a politikai számarányok esetleges, véletlen 
kockajátéka, de a szívek ós lelkek egybeforró 
meggyőződése volna szükséges : mennyi hang 
vegyült, mely bánt j a a kathol ikus érzületet a 



nélkül, hogy kímélné a pro tes táns lelkiismeretet, 
mely a zsidók hazafias lelkesedését szeretné pro-
vokálni a nélkül, hogy ezeknek megér tené szent 
nemzeti hagyománykép élő aggodalmait , a nél-
kül, hogy a társadalmi összeolvadását elfogulat-
lan együttérzésen kezdené. 

Mit t a r tha t egy protes táns e m b e r ? 
Engedje meg e Lap tisztelt szerkesztője, 

hogy nyiltan, őszintén, félreér tés nélkül konsta-
táljam.* 

Vegyem elé a b ib l iá t : Lukács V., 37—38. 
így hangzik : 

»És senki nem tölti az új-bort ó-tömlőbe, 
mert az ú jbor megszakaszt ja a tömlőket ós a 
bor kiomol, s a tömlők is elvesznek. Hanem az 
w^-bort ^/- tömlőkbe kell tölteni és mind a kettő 
megmarad.« 

Az ú j eszmék, új áramlatok, melyeknek 
hagyománya az egyház és állam százados tusáiba 
ereszti gyökérszálait , a nagy francia forradalom-
ban ós a XVIII. évszáz bölcsészetében szökkent 
sudárba és ma már az iclők v ihara inak ellenáll, 
megrohanják a protes táns egyház szervezetét, a 
protes táns öntudatszövetet is : kérdés nem sza-
kítja-e meg az vó-tömlöta az »új-bor ?« 

Épp e ponton válik külön a valódi protes-
táns felfogás a selejtes, a divatos, a mondha tnám 
semmi történelmi emlékkel nem törődő., a min-
dent egyszintre hozó »álliberálismus«-tól ép oly 
távolra, mint az elfoglalt felekezeties felfogástól, 
a klerikális val lásszabadság reverzálisos boldog-
ságától. A compelle intrare most ezt az alakot 
ölti: határozzon a szülő a gyermek vallása felől, 
sőt egyezkedjenek a jegyesek. A magam protes-
táns ön tuda ta legelőször is a hitet vizsgálja meg, 
hogy bírja-e az ó-tömlő az új-bort : azaz a lelki-
ismeret teljes szabadságát, az összes honpolgárok 
hitbeli függet lenségét h i rdető je lszavakban van-e 
valódi tartalom, van-e meggyőződés, van-e hit-
beli őszinteség? Vagy a biblikus képet alapul 
véve az eszmék je lképezésóre : az ó-tömlö nem 
alakulhat-e át új-tömlővé, az ó-ember nem vet-
kőzhetik ki magából és nem válhatik-e új-emberré? 
Mert ha ez lehetséges : akkor az elkeresztelósi 
kérdés megoldást nyer a hívők lelkében; nem 
az ál lamhatalom körülsáncolt vódművei mögé 
rejtőzik a kisebbsége tudatában gyávává hal-
ványult pro tes táns lelkiismeret, hanem kiáll a 
s íkra a hit rendí thetet len erejével és annak 
idején a gyermekül elkeresztelt, de ön tuda t ra 
ébredt ifjú visszaköveteli a maga evangélium-

* A legnagyobb készséggel és örömmel. Sőt kérem, bogy 
máskor is szerercséltessen soraival. Az ilyen gondolkozású világi 
hitfeleink, mint most Spectator s a múltkor dr. Sincerus, ha so-
rompóba lépnek, csak nyereség az egyházra és sajtójára nézve. 

Szerk. 

adta el idegeníthetet len jogait, melyeket véd a 
törvények őre : Jézus. 

A polgári házasság nem érinti a valódi 
pro tes táns öntudatot . De nem azért, a mi felől 
a dogmat ikus harcok idejére emlékeztető módon 
beszélnek, hogy a házasság nem sac ramentum ? 
Oh nem: a házasság szentségét minden protes-
táns lélek érzi, az Isten áldása nélkül megkö-
töttnek nem tar t ja . Csak oly üdvösségi igéret 
pecsét jét nem találj a a polgári szerződésben, 
mely a hitélet sacramentumaihoz van kötve. De 
épp itt a tévedés, épp protes táns részről. A mé-
lyebben érző szívek aggódva gondolnak a mai 
kor, a »fin du siécle« léha felfogására, mely a 
polgári házasság létrejötte után fenyegetné a valódi 
keresztyén családéletet. Igen, mer t érzik az ó-tömlő 
szakadozott voltát. Mi hát a p ro tes táns álláspont? 

Nem szembe szállni az állam követelményei-
vel, mert az állam a felekezetek ál láspontjai t 
nem egyeztetheti , mert ja j annak a felekezetnek 
— ha mindjár t az egykor uralkodó egyház is — 
mely ú t j ába áll az állami élet k ikerülhete t len 
követelményeinek! Nem léha jelszó, nem felkapott 
kormánybukta tó takt ikus fogás a polgári házasság 
kérdése, sőt egyetlen egyházpolitikai kérdés sem 
az : minden katholikus jellegű ál lamban kike-
rülhete t lennó vált, mer t az ál lameszme maga 
mellett külön politikai jogosultsággal felruházott 
souverain egyházat nem tűrhe t el, mert különben 
saját létezéséről mondana le. Az ál lamfenség 
jogát maga az Idvezítő elismerte, mikor liangoz-
tatá, hogy »adjátok meg a császárnak, a mi a 
császáré«. 

Mi á tadjuk-e a család ethikai alapját : a há-
zasság keresztyén jellegét, ha a polgári szerződést 
a maga módja és formája szerint megköttetni 
hagyjuk? Nem: miénk a lelki viszony megkötése 
és . . . itt a sarkkülönbség: nem miénk az áldás, 
de a hitélet valódi forrásai t megnyit juk a szívben, 
hogy »az igaz ember a hitből megéljen«. Bánt-e 
tehát minket az állam a házasság polgári meg-
kötése által ? Nem. Oh rosszúl mondám: bánt, 
de nem azért, mert bántani akar , hanem azért, 
mer t gyenge a mi hitünk, mer t léha a mi fel-
fogásunk, mer t a Jézus által oly fenséges szi-
gorral megkövetel t t isztaság nem él bennünk . 
Elszakadozott az ó-tömlő, de a szív új jászülethet 
ós oly erős szövetté válhatik, melyben az új-bor 
kár t nem tesz. 

És így vagyunk a val lásszabadság kikerül-
hetetlen szükséges rossz következményével : »a 
felekezeten kívüli« állapot szabadságának kér-
désével szemben is. 

Csodálkozom ugyan, hogy »keresztyén « állam-
ban ez lehetséges volna. De a nagy forradalom 
hagyományának pezsgő új bora forr még. 



De azt már csakugyan szégyennek ta r tanám, 
hogy pro tes táns szív és protes táns elme bele 
tévedjen az üdvösség ha jó jára kényszerí tés mág-
lyafüstszagú felfogásába. 

Péter kiveté a hálót ós nem fogott halat. 
Jézus mondá : vesd ki még egyszer és hálóját 
alig bir ta kivonni a sok hal súlya miatt. Hadd 
dobja ki a positivizmus, a »szellemvallás«, a 
szabadkőmíves szabadság, a »sans Dieu et sans 
maitre« ós más jelszavak alatt i smert bármely 
világnézet a maga hálóját: üresen marad, ha mi 
a Jézustól vár juk a biztató szót ós csak az ő 
nevében, a benne vetett igaz hittel dobjuk ki 
a hálót. 

Mi tehát a protes táns ember kötelessége? 
Mint egyház a politikai harcban pár tot nem 
alkothat, de minden egyes protestáns, mint a 
hit embere csalatkozzék a szabadelvűség zászló-
jához, de az ó-tömlőt valódi evangéliumi hitélet 
alapján erősítse meg vagy szőjje át új töm-
lővé, hogy megbír ja az új eszmék borát. Legyünk 
meggyőződve, hogy az új eszmék feltartóztathat-
lanúl kivívják a végleges diadalt, mer t a magyar 
nemzeti állam fölépítése ezt megkívánja . Mi ú tba 
nem ál lunk; bennünk az állam mindig szövet-
ségest talál: de a hitélet terén az új eszme csak 
akkor bír jogosultsággal, ha általa annál erősebbé 
válik a valódi pro tes táns öntudat , mely a maga 
autonom szabadságával e haza szabadságához 
van kötve, kifelé nem nehézkedik ós a valódi 
magyar nemzeti összeolvadást szeretettel, türe-
lemmel, az evangéliumi hit bensőségével, a szí-
vekben és lelkekben létrehozni elősegíti, mert 
ebben találja mint magyar a maga legszentebb 
honfiúi kötelmét. És ha e Lapot nem egy külön 
tábor zászlójául nézik, mer t nem nézhetik, ha 
a protes táns egyház mint ilyen csatasorba nem 
áll, hanem nézik a szabad szó, őszinte meggyő-
ződés egyik közegének: akkor a valódi kathol ikus 
férfiakhoz fordulok esdő szóval. Magam, a tör-
ténelmi hagyományok nagy tisztelője, »valódi 
katholikus(( jelzővel illetek oly gondolkodást , oly 
felfogást, mely az apostoli hagyomány szakadat-
lan bir tokosául tekinti a maga klérusát és mint 
ilyentől várja, kéri az áldást mindabban, mire 
nézve a pro tes táns a »hit« feltételét tűzi ki. 

De olvassák el az apostolok életét: az üldö-
zötteket lá that ták bennük, de az üldözőket soha 
sem, ós azt a szeretetet , mely mint a lehunyt nap 
után még visszamaradt alkonypír lángja, a szí-
vekben csak a szeretet melegét sugározta. Hiszen 
Jánosról fenmarad t az egész kor lelkét, szellemét 
kifejező búcsú szó: »Gyermekeim, csak szeressé-
tek egymást.« És ha végig tekintünk a középkor 
tör ténetén: e zord korszakban a r. katholieizmus 

a sziveknek enyhe fészket, a didergő emberiség-
nek meleg tűzhelyet teremtet t . 

Megszakíták e hagyományt a felvilágosodás 
elleni harc, kivált a jezsuiták politikai célzattal 
fölvett ós folytatott tusái. Maga a pápaság érezte 
ezt, midőn végre e rendet eltörölte. Hogy ú jabb 
időben minden téren megint bámulatos hata-
lomra vergődöt t : az a mai kor egyik nagy csapása 
ós a hitélet fájó sebe. 

Csak felekezet szerint ne válaszszatok poli-
tikát, kathol ikus testvérek. Adassék meg az állam-
nak a mi az államé, mert az mindnyájunké, a mi 
egy külön felekezeté, kivíva a felekezeti harc 
tusáiban, az mind megannyi válaszfal a szívek 
közt és a nemzeti egység elleni vétek. 

A szent könyvben a »szentlélek« elleni 
vétek a legsúlyosabb. 

Óh, mi hasonló vetek a nemzeti egység 
elleni vétek! 

A protes táns ne keressen védelmet törvény-
cikkben, a kathol ikus ne keressen fegyvert a 
törvény ellen. 

1791 szelleme, melyet az agg pr ímás föl-
idézett, éljen közöt tünk ós hassa át a szíveket. 

Spectator. 

Melyik az igazi? . . . 
Az 1881/82. évi zsinat alkotása »Egyházi Törvé-

nyek* cím alatt jelent meg nyomtatásban. 
Az ezen törvényeket megerősítő királyi leiratban 

»egyházi törvény* kifejezés jön elő. 
Az 1891/98 évi zsinat alkotása »ev. ref. egyház 

törvényei* címet viselnek. 
Az ezen törvényeket megerősítő királyi leiratban 

>egyházi törvény «-ről van szó. 
A királyi felség előtt folyó évi január hó 25-ikén 

megjelent díszküldöttség szónoka »egyházi és iskolai tör-
vényeket* kifejezést használt. 

Az adott királyi válaszban »törvényerejű szabályok«. 
»ezen szabályok« és »új szabályok* kifejezések jönnek elő.* 

A vallás és közoktatási miniszternél a küldöttség 
szónoka »zsinati törvények* kifejezéssel élt. 

Gr. Csáky adott válaszában »az országos zsinati 
törvények« meghatározást használta. 

Tehát hét ízben »törvények«, egy ízben »törvény-
erejű szabályok« s két ízben »szabályok* lett használva 
ugyanazon egy tárgynak a megnevezésére! . . . 

. . . Melyik az igazi ? . . . 
* * 

* Az, hogy egyházi törvényeink a királyi válaszban >tör-
vényerejű szabályokénak vagy egyszerűen csak »szabályok«~nak 
neveztetnek, sokaknak méltán feltűnt. Egyházjogilag kétségtelenül 
incorrect kifejezés, a mit nem szabad szó nélkül hagynunk. Az 
egyház jelzőire s a » vallásfelekezet* és »hitfelekezet* kifejezésekre 
vonatkozó észrevételek azonban kevésbbé lényegesek. Szerk. 
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Az 1881/82. évi zsinaton hozott törvények »az 
evangélium szerint reformált* magyarországi ker. egyház-
ban lettek életbe léptetve. 

A királyi leiratban »a magyarországi helvét hit-
vallású evangélikusok* törvényeiként lettek ezen törvények 
megerősítve. 

Az 1891/93. évi zsinaton hozott törvények >a magyar-
országi evangélikus reformált egyház«-nak a törvényei. 

A királyi megerősítő leiratban is »evangélikus refor-
mált egyház«-ról van szó. 

A zsinati küldöttség szónoka »evangéliumi reformált 
hit felekezetünk* ; ^evangéliumi szent vallásunk s egyhá-
zunk* és »magyar református egyházunk egyeteme* kife-
jezéseket használt. 

A királyi felség »evangélikus református zsinat* 
meghatározással élt adott válaszában. 

A zsinati küldöttség szónoka gr. Csákynak »az 
evangéliumi reformált hitfelekezet zsinati képviselői*-t 
mutatta be s beszédében »magyar reformált egyházunk* 
meghatározással élt. 

Gr. Gsáky »ev. ref. vallásfelekezet« kifejezést hasz-
nált az ő válaszában. Tehát: 

»evangélium szerint reformált egyház* egyszer. 
»helvét hitvallású evangélikusok« egyszer, 
»evangélikus reformált egyház* kétszer, 
»evangéliumi reformált hitfelekezetünk« kétszer, 
»evangéliumi egyházunk* egyszer, 
»református egyházunk* egyszer, 
»evangélikus református* egyszer, 
»ev. ref. vallásfelekezet* egyszer lett használva a 

legfontosabb, sőt történeti nevezetességű események alkal-
mával. Ugyanazon egy fogalom kilencz változatban, kilencz-
féleképen kifejezve!. . . 

. . . Melyik az igazi ? . . . 
* * 

Qui bene distinguit, bene docet! 
Egyház lehet evangélium szerint reformált, evan-

gélikus, evangéliumi, . . . de egyháztag nem. 
Szerintem el kellene maradni minden olyan jelző-

nek, ami csak egyházról mondható, de egyháztagról 
már nem. 

Olyan jelző, a mely mindkettőről mondható, csak 
egy van az eddig használtak közt, t. i. ez: »helvét hit-
vallású*. 

Én tehát ennek használatát hozom javaslatba, bár 
tudom, hogy egy ilyen javaslatot tételes törvény elleni 
lázításnak is nevezhet egyik-másik kollegám . . . csupa 
jóakaratból. 

Nem tehetek róla! . . . 
A logika törvénye kérlelhetetlen és a logika ellen 

elkövetett vétség mindenkor megbosszúlja magát. 
A logika törvénye ellen vétünk pedig akkor, mikor 

»evangélium szerint reformált*, akár csupán >református« 
lelkészről, esperesről, püspökről, szóval »ev. ref.«, avagy 
csak »ref,« emberről, egyháztagról beszélünk, me^lw^zéh 

egyházunk tagjait, legyenek azok bár lelkészek, avagy 
bármely rendű és rangú emberek, senki sem reformálta 
az evangélium szerint, hanem reformált egyházunk nevelte 
mindannyiójokat az evangélium tudományában. 

Használjuk tehát mindig, következetesen csak a 
»helvét hitvallású« jelzőt, akár egyházunkról, akár ennek 
bármely rendű és rangú tagjáról van szó. Mikor pedig 
magunkról s »ágostai hitvallású* testvéreinkről együtt, 
egyszerre szólunk, használjuk a »protestáns« jelzőt. 

Szóljunk tehát így: »helvét hitvallású egyház, lelkész,, 
esperes, püspök, egyháztag;« »protestáns egyházak, lelké-
szek. esperesek, püspökök, egyháztagok*. 

* * 
* 

De a logika törvénye szerint kell eljárnunk akkor 
is, mikor a »felekezet* szót a »hit* és »vallás« szóval 
összekötve akarjuk használni. 

Vallás és hit, bár rokon, de azért teljességgel nem 
egy, sőt egymástól lényegesen különböző két fogalom. 

A Krisztus vallását követők: keresztyének. 
A keresztyéneket úgy kell tekintenünk, mint a kik 

mindannyian egy közös nagy házban laknak. 
Ennek az egy közös nagy háznak azonban, egy-

mástól szorosan elkülönített, erős válaszfalakkal ellátott 
hajlékai vannak s mindenik hajlékban egy-egy feleke-
zet lakik. 

A keresztyének ezen egy közös nagy házának (vagyis 
a keresztyén anyaszentegyháznak) csak Magyarországon 
is hét, erős válaszfalakkal ellátott külön-külön hajléka 
van; vagyis Magyarországon a ker. felekezetek száma 
hét, de Angliában s Amerikában sokkal több. 

Minthogy már a keresztyének nem azért szakadtak 
felekezetekre, mert megváltoztatták vallásukat, hanem az 
ugyanazon egy vallást követők közt a miatt történt sza-
kadás, mert hitelveik, dogmáik eltérők voltak; az így 
támadt felekezetek csak hitfelekezetet képezhetnek és nem 
vallásfelekezetet, mivel a szakadást nem a vallás-, hanem 
a hitbeli eltérés hozta létre. 

Ez a kifejezés tehát: »vallásfelekezet* nem haszná-
landó, mivel ilyen tulajdonképen nincs, sőt nem is lehet 
. . . hanem van és lehet csak: »hitfelekezet«. . . . 

Ágya, február 7. 1894. 
Nagy Sándor, 

helv. hitvallású lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Magyar protestáns tanár-egyesület. 
Ide s tova két éve lesz, hogy a tiszántúli reformá-

tus tanáregyesület több oldalról kifejezett óhajtásnak 
engedve, kibontotta a protestáns tanárok egyesítésének 
zászlaját. A kibontott zászló szépen leng, a hívogató, 
toborzó szózatok egymás után hangzanak; de a tömö-
f&j|^xlassan, bántólag álmosan halad előre. 



Pedig az egyesülés célja szép, szüksége elvitázhatlan, 
módja szépen kigondolt. 

Kit ne töltene el örömmel annak látása, hogy prot. 
anyaszentegyházunk vérén nevelt, verejtékes áldozatával 
fentartott iskoláinak professzorai az általános nemzeti 
és kulturális nemzetépítő munkában nemcsak elszórtan 
és elszigetelten, de egységes szellem által összetartott egye-
sületben tevékeny részt vesznek s nyomot hagyó munkát 
végeznek ?! 

Ki ne látná be szükségét annak, hogy fő- és közép-
iskoláink az általános kulturfeladatok mellett, mint az 
egyház veteményes kertjei, sajátos protestáns vallás-erkölcsi 
nevelő hivatást töltenek be, a melyből folyó kötelességeik 
az egyházi iskolák tanáraira és fentartó testületeire nézve 
annál fontosabbak, minél inkább nivellál és sablonoz az 
állami nevelés, és minél merevebb felekezeti szint és jel-
leget ölt a római kath. iskolai nevelés! Csak a vak vagy 
az elálmosodott vagy az elegyháziatlanult szem nem látja, 
hogy a prot. nevelés drága hagyományai, nagy erkölcsi 
erői és bölcs renddel párosult józan szabad szelleme a 
kedvezőtlen nevelési áramlatok káros behatása alatt évről-
évre inkább halványulnak, ernyednek, satnyulnak. Mennyire 
szükség volna a prot. iskolai nevelés e becses örökségeit 
híven megőrizni, öntudatosan fejleszteni s az általános 
nemzeti kultura javára okosan értékesíteni! Társulatilag, 
vállvetve, egymást erősítve, az erős testületi szellem hatása 
alatt legkönnyebben és legsikeresebben volna fejleszthető, 
régi jó hírnevébe visszaállítható, a protestáns ügy javára 
gyümölcsöztethető a megernyedt prot. paedagogiai szellem 
és erő. A mostani elszigetelt, mondhatni oldott kéve-féle 
állapotban lendület, erősödés és haladás helyett csak 
meddő stagnálás, sőt lassú de biztos sorvadás várható. 

Pedig az egyesülés módja is jól van kigondolva. 
Széles elvi alapon, a mindkét evang. tanerőinek és tan-
ügybarátjainak egyesítését célozza az országos prot. tanár-
egyesület. Mennyi erő forrásává válhatnék a kálvinista 
és lutheránus tanárok egyesített, összevágó munkásságai 
Mily áldásossá volna tehető a testvér protestántizmus testvér-
iskoláinak egy szellemben, egy lélekben való vezetése! 

Mi nem tudjuk eléggé sürgetni az egyesülés meg-
valósítását, lelkes protestáns nevelési akció megindítását, 
tanáraink és iskoláink meglankadt szellemének föllendí-
tését, köznevelésünk szép protestáns vonásainak öntudatos 
fejlesztését és erősítését, s tanárainknak és iskolaügyünk-
nek az országos tanügy és az egyházi élet terén régi 
súlyának és tekintélyének visszaállítását. Ne feledjék, tisz-
telt tanártársaink, hogy mindez első sorban rajtunk, a 
jelenkori tanári generatión fordul meg. 

Az alábbi felhívást eme szempontokból is melegen 
ajánljuk tanférfiaink pártoló figyelmébe! 

Szeretve tisztelt Kartársaink! 
Az »Országos prot. tanáregyesület* alakítása érde-

kében, 1892-iki közgyűlésünk kebeléből kiindult mozgalom 
azt a reménységet kelté bennünk, hogy a célbavett egye-
sület minél hamarabb létesül s a protestáns tanárok 

tömörülése rég érzett bajainknak orvoslását haladék nél-
kül megkezdheti. 

Fájdalom, a kezdetben mutatkozó meleg érdeklődést 
csakhamar hideg közöny váltotta fel. Az 1893. ápril 6-án 
Debreczenben egybegyűlt szervező bizottság örömmel 
vehette tudomásul, hogy 304 tanár jelezte belépési szán-
dékát az alakítandó egyesületbe. De már a bizottság által 
szétküldött 76 »Taggyűjtő ív« közül a kitűzött határ-
időre csak 22 érkezett vissza és ezeken összesen csak 
107 tanár jelentkezett rendes tagul. E lehangoló jelenség 
hatása alatt nem volt bátorságunk az alakuló közgyűlés 
egybehívására, hanem — a kedvezőbb fordulat reményé-
ben — a folyó iskolai évet követő nagy szünidőre halasz-
tók azt. 

Időközben visszaérkezett még 4 »Gyűjtő ív«, melye-
ken 50 tanár jelentkezett tagul. 

Szeretve tisztelt Kartársaink! Tiszántúli ev. ref. 
középiskolai tanáregyesületünk a szélesebb körben mozgó 
s nagyobb és általánosabb érdekeket szolgáló »Magyar 
prot. tanáregyesület« érdekében örömest hozza saját létét 
áldozatul. íme rajtatok a sor. Ha legyőztök hideg közönyt, 
ha eloszlattok gyanakodó félreértést, s buzgón sorakoztok 
az egyesülés zászlója alá: akkor a mi áldozatunk nem 
hull a porba s a mi reményünk nem szégyenül meg. 

Kartársi szíves bizalommal ajánljuk figyelmetekbe, 
támogatástokba a »Magyar protestáns tanáregyesület« ügyét 
s kérve kérünk, hogy a mennyiben ezt még eddig nem 
tettétek: küldjétek vissza hozzánk legkésőbb f. 1894. 
március l-ig a kibocsátott »Taggyüjtő ív«-eket. 

Végül tudomásotokra juttatjuk, hogy az alakuló köz-
gyűlés folyó 1894. jűlius 5-én Debreczenben fog meg-
tartatni. Erre a meghívót, illetőleg a programmot kellő 
időben szét fogjuk küldeni. 

Legszívesebb kartársi üdvözletünk kifejezése mellett 
maradtunk 

Debreczen. 1894. január 30. 
Elek Lajos m. k. Géresi Kálmán m, k. 

jegyző. egyesületi elnök. 

T Á R C Z A. 

I s t e n é l ! 

Mutatványul a »Hangulatok* cimű most megjelent verskötetből. 

Ezer csillag fénye mellett, 
Üldögélünk egymás mellett, 
Az ereszünk enyhhelyén. 
Áhítatos csendességben, 
Édes kedves feleségem, 
Ölelkezve te, meg én. 

Gondolatom végig lebben 
Az íjgész nagy végtelenben. 
Mennyi világ, mennyi fény! 



S vége ta lán sehol s incsen, 
Hány t e r e m t m é n y él, hal i t ten? 
S érez, akár te, meg é n ! 

És ámulok véghetetlen, 
Hogy megleltük egymást ketten 
E világok ö z ö n é n ; 
Hogy ebben a mindenségben , 
Édes kedves feleségem, 
Össze jö t tünk te, meg én. 

S ím a szívem egyre jobban , 
Érzi őt a csil lagokban. 
S a rózsafa levelén . . . . 
Van, van Is ten a világba', 
A legnagyobb b izonysága : 
Ép mi vagyunk — te, meg én. 

Szabolcsba Mihály, 

J é z u s . 

Ugy áll még előttem 
Tiszta szent képe, 
Ahogy édes a n y á m 
Szívembe v é s t e : 
A sírók, szenvedők, 
Gyöngék pár t fogója , 
Mennyei szeretet 
Sugárzik le róla' 
— Úgy int a jóra . 

Született szegényen, 
Közénk valónak. 
Szeretett , szenvedet t , 
Példát adónak . 
Az egész életét 
Másnak osztogat ta , 
De a keresz t fá já t 
Maga vonszolgat ta 
— Meghalni raj ta. 

H a n e m a halállal 
Még se lett vége, 
Kereszt je kivirult 
S híd lett az égbe. 
Oda szállt, o n n a n j á r 
Ma is e világba, 
Hol annyi a szegény, 
Az özvegy az árva. 
Ki őtet vá r ja . 

O n n a n száll m a is le 
Földi s z ívekre : 
Megváltó, megáldó 
Szent szeretet je. 

. . . Én r á m is, I s t e n e m ! 
Oh menny i sze r szállt rám, 
Kivált így, ünnep i 
Zsolozsmáink szá rnyán , 
— Karácsony tá ján! 

Hám ielsz-e most , én r ám. 
Édes Megvál tóm? 
Elkerül tem messze 
A régi háztól. 
Oh mindegy nekem, ha 
R á m nem is találnál, 
Csak hagyd ott az áldást , 
A mit n e k e m szán tá l : 
— Annál a h á z n á l ! > 

Szabolcska Mihály. 

A vallások osztályozásának kérdése. 
A vallásalakok osztályozásának kérdéséről szerin-

tünk csak akkor lehet szó, ha a különböző vallásalakokat 
történetileg már ismertettük. E kis munka is ezt követeli 
és mégis beszél először a vallás psvchologiai eredetéről, 
másodszor lényegéről és egységéről s csak utoljára veti 
tél az osztályozásnak kérdését feltételezve az előleges tör-
téneti vizsgálódást. Rendszeres ismertetést e helyen sem 
adunk, egyrészről azért, mert a szűk keret nem engedi 
meg, másrészről, hasonlóan a két első kérdésnél követett 
eljáráshoz itt is csak oly általános vonásokat keresünk 
ki az ember, mint a szellemi vallásos lény életéből, hogy 
azoknak alapján még az osztályozást is megkísérthessük. 
Igaz, az osztályozásnak helye a történeti kutatás ered-
ménye és lényegkifejtése közt van, akár maradhat utol-
jára is és ha csak e kettőről volna szó, akkor irányadónak 
véve Hegel egész bölcsészetét jellemző alapgondolatát, 
beszélhetnőnk először lényegről és azután történetről. 
Úgyde ez eljárást nem helyeselhetjük, bár látszólag hódo-
lunk is annak, hiszen kijelentettük volt már, hogy vizs-
gálódásunk tapasztalati és lélektani alapon nyugszik, mely 
kettő csakis előleges történeti megismerésen épülhet fel, 
tehát nem a priori felvett fogalomból indultunk ki és ez 
utolsó kérdésnél is a tapasztalat és lélektan tényeire 
építünk. 

I. 
Ha ki tudnák mutatni, hogy valamikor régen az egész 

emberi nem egy nyelven beszélt, feladatunk könnyű lenne. 
Azonban minden ilynemű kutatás mindig csak chimaeri-
kusnak bizonyult, noha voltak tudósok, kik egész életöket 
áldozták e célnak, holott az Ősnyelv a bábeli nyelvzavar 
mondájában valóban már régen mondává lett. Perzon 
francia nyelvész a keltben kereste amaz ős egy nyelvet; 
Webb a chinai nyelv jogát vitatta és a becsületes Becanus 
Goropius pedig a plattdeutschot mutatta be a földi para-
dicsom nyelvének, sőt volt idő, midőn a magyar nyelv 
is folyamodott az elsőségért stb. Talán mégis a sémi. 
t. i. a nyugotázsiai nyelv az, mely leginkább követelhetné 
az ősnyelv elnevezést; voltak nyelvészek, kik harcoltak 
jogai mellett, de bebizonyítani nem tudták és nem is 
lehet soha. Különben a kutatási módszerek is hibásak 
voltak, mivel egyenes származáson kívül más rokonságot 
nem akartak elismerni és a hasonlítást egészen elvetet-
ték. így p. o. felvették e görög szót aaoXov (ászülon = 



menhely) és egyenes származással lehozták a héber ésel 
(tölgy. — berek) szóból; az említett Becanus Ádám és Éva 
nevét az alnémetből származtatja ily formán : A — dam ••— 
Hat —damm (gyűlölet-gát), mert gátúl állt a kígyó gyű-
löletének ; E — va — E — vat (eskü-edény), mert az ígéret 
edénye volt. A helyes hasonlító módszer feltalálása a 
Leibnitz érdeme, melynek első vívmánya a nyelvcsalád-
képzés volt. Tapasztalták ugyanis, hogy a germán és 
persa szójárások sok rokonságot mutatnak, hogy a latin 
a szláv nyelvekkel számos ponton érintkezik, továbbá a 
görög [J-t (mi) végű igék a sanskrit hasonigéket követik 
stb., vagyis világos lett, hogy Európa és Ázsia nagy részén 
Ceylontól Islandig megfelelő irányban egy nyelv vonul 
végig az indogermán vagy indoeurópai, de a nemzetek 
vallásos hite, melyeket magában egyesít, számtalan sok 
eltérésben nyilvánul. E nyelvcsalád Európa összes népeit 
foglalja össze a magyarok, törökök és finnek kivételével, 
Ázsiában pedig a persákat és a velők rokon törzseket, 
az ú. n. zendfajt. az indusokat. Hogy hol volt eredeti 
Őshazájuk, mikor váltak külön egymástól stb., e kérdésekre 
határozott feleletet adni a jelenben nem lehet, de talán 
nem lesz érdektelen, ha az ősnyelv kérdésénél e nyelv-
család egyes szavait összehasonlítjuk. 

E szók mader, pader, sünü, dochter, brader — mind 
úgy hangzanak, mintha valamelyik európai nyelvből vol-
nának átvéve, pedig vagy sanskrit, vagy persa kifejezések; 
asthi (csont) = ó o t o ö v (osztun) görög szó; daenta (fog)— 
dent-es latinul: ejumen (szem) = eve angolul ; nasa 
(orr) — Nase németül; stara (csillag) = Stern szintén 
németül. Különösen érdekes, hogy a cigányok — kik 
Európában zingani. gittanos, romé, more és dzindar vagy 
czinczár elnevezések alatt ismeretesek-nyelve feltűnő ha-
sonlóságot mutat a sanskrit nyelvvel. Hogy Boblen P. 
szavait idézzem : e nép. mely ». . . sub nomine Zingibe-

rorum in Európám sese conjiceret, . . . non modo Sans-
critam et hodiernam Hindostanam prodant. sed etiam 
Zendicae dialecti vestigia conservent etc«, és hogy a 
hasonlóság tényleg is meglepő, bizonyítsa be az alábbi 
sorozat, melyben sanskrit, cigány és latin szókat vetünk 
össze : 

sanskrit: cigány : latin : magyar: 

déva dévla deus isten 
nua naje novus Új 
tri trin tres három 
tsatur star quatuor négy 
mám mán me engem 
sas só sex hat 
szvan zoninen sonere harangozni 
szjam szjam sum vagyok 
doi d uj duo kettő 
díván dive dies nappal 
radsa radsaj rex pap v. király 
csókra cserhaja stella csillag 
ahava hav habitus, cibus eledel 
nabasz nebo nubes felhő 
maze mazek mensis hónap, 
dana dinyemán donum ajándék stb. 

Ugyancsak a nyelvhasonlítás vívmánya a sémi nyelv-
család felállítása, mely az egyptomiakat, babyloniakat, 
assyrokat, feniciaiakat, izráelitákat (nyugoti sémiták) és 
arabokat foglalja össze. E nyelvcsaládban is nagy a 
hasonlóság úgyannyira, hogy legtöbbször csak bizonyos 
fonetikus változásokat vehetünk észre és e mellett a val-
lásos nézet is sokban egyezik. 

A harmadik nagy nyelvcsalád, vagyis a turáni egye-
síti a chinaiakat, tibetieket, mongolokat, tatárokat, finne-
ket, törököket és magyarokat. E csoporthoz tartozó nyel-
vekben jellemző az egytagú alak és a végzetek elhagyására 
irányuló törekvés, miáltal a gangesentúli nyelvekhez köze-
ledik, a melyekkel Leyden rokonítja is, azonban a nyelv-
család európai testvérei a folytonos érintkezés miatt eredeti 
sajátságaiból már nagyon sokat vesztett, így p. o. a 
magyarban is 

Mi történik azonban ama számos néptörzs nyelvével, 
melynek ágai szétterjednek Délafrikára, Amerikára, Ausztrá-
liára és Óceánia szigeteire? Miként és hogyan lehet a 
száz meg száz szójárást egy kalap alá vonni ? Bizony, a 
legjobb akaratú búvárkodás is dugába dőlt e terven s 
mikor aztán nyelvészetileg a csoportosítás kivehető nem 
volt: beszéltek bizonyos hagyományokról, korszámításról, 
ősmondákról, összhangról a nyelvképződés és ez emberi 
nem őstörténelme között, csakhogy valami úton-módon 
egyesíthessék. A dolog így sem sikerült és végre is ter-
mészeti állapotban lévő népeknek nevezték el. de sokkal 
helyesebb minden bizonyítgatás nélkül Réville A. után 
műveletlen népeknek mondani. 

Nem lehet tagadni, hogy a nyelv azon szent ado-
mány, mely az ember legtöbb sajátságait fentartja; a 
művelődés bármily alanti fokán is álljon, ez bizonyítja, 
hogy egy és ugyanazon állapotra van szánva. Nyelvében 
fejezi ki önmagát az ember, hogy sűlya legyen az élet 
mérőserpenyőjében; a vallás mellett igazán azt a hasonló 
ságot adja, mely van ember és ember között, ha mind-
járt a Sandvich szigetek lakóinak egyikét állítjuk is oda 
a modern Európa bármelyik nemzetének fia mellé. Ezért 
mondja Papst: »Az ember, mint élő egyed létezik a földön, 
összetéve természet- és szellemből, kül- és belérzékből, 
kényszerűségből és szabadságból; önmaga előtt titok, a 
szellemvilág előtt mély kutatások tárgya, Isten minden-
hatóságának, szeretetének legtökéletesebb tanúbizonysága. 
Testi természetétől körülvéve, Istent csak mintegy távolból 
szemléli és létezéséről oly bizonyos, mint az égi szellem, 
mert ő a kinyilatkoztatás fia és a hit hőse, ki gyenge 
és mégis erős, szegény és mégis az égi szeretet legfőbb 
országának birtokosa.« A kath. Schlegel Frigyes, ki — 
mint hitsorsosai általában — fejlődésről nem, csak sülye-
désről akar tudni, ugyancsak a vallás és nyelv nagy hord-
erejének hatása alatt írja a következőket: »Ha az ember 
egyszer romlásnak és sülyedésnek indul, nem lehet előre 
meghatározni, mennyire sülyedhet fokonként és mennyire 
közeledhetik az állathoz azért, mert eredeténél fogva 
szabad, változékony, sőt szervezetét tekintve fölötte haj-
lékony lény. A négernél sokkal alantabb — ki szervezeti 
ereje és élénksége, úgyszintén tanulékony és nagyobbrészt 
jó természeténél fogva még éppen nem áll az emberiség 
legalsóbb és utolsó fokán, egész az esetlen patagon, csak-
nem a bárgyú peschárebeliek, az újseelandi emberevőnél, 
kinek ábrája már borzalmat ébreszt — kell a magyará-
zat fonalát, mint egyedül biztos emberi nézetet kutatnunk. 
De távol attól, hogy az emberiség valódi eredetét és a 
társadalmi viszony tulajdonképi alapját Rousseau és köve-
tőivel akár a legjobb és legnemesebb vadember természeti 
állapotában keresnők, vagy mi több, megkisérelnők a 
társadalmi viszonyokat az ember állítólagos természeti 
állapotába, ama fennen magasztalt eszményképére vissza-
vinni: abban csakis az elvaduitság bizonyos állapotát és 
elkorcsosulását láthatjuk és ismerhetjük fel.« Mit mondjunk 
azokról, kiknek céljok nem más, mint az összes létező 
vallásokat és nyelveket egyre, t. i. a bibliaira vinni vissza! 
Valóban, minden ilyes célt elérni akaró mű végére oda 
tehetnők bátran egy bíbornok jellemző felkiáltását: »Re-



ligio vicisti!« Az a törekvés is, mely tudomány és hit 
között minél élesebb ellentétet igyekszik felállítani, épp úgy 
elítélendő, mint az a felekezet, mely eltiltja a hívő keblet 
attól, hogy a szabad vizsgálódás megszentelt szövétneké-
vel hatoljon be Jézus sírjának mélységes titkaiba. Nem 
akarunk polemizálni, csak annyit kivántunk megjegyezni, 
hogy tudomány és hit között mi nem látunk ellentétet, 
de ugyanakkor tagadjuk is, hogy az emberiség sülyed-
hetne, mert csak egyesek züllhetnek el és néha egyes 
nemzetek mutathatnak fel visszaesést. Hogy a nyelvnek 
megvan a maga fontossága kérdésünk kifejtésénél, fennebb 
elismertük és röviden okát adtuk, de annak alapján — 
mint látható — még csak nyelvcsaládokat lehet képezni 
és nem vallási osztályokat is, tehát a kérdésnél mellőzzük. 

(Folyt, köv.) Molnár Lörincz 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Dr. Horváth Ödön művei a vallás-
szabadságról. 

(I. A vallásszabadság kérdéséhez. Debreczen, 1891. II. Eszmék a 
vallásszabadságról. Eperjes, 1893. Ili. A vallás, mint a politikai 
jogok gyakorlásának alapfeltétele. Eperjes. 1894 IV. Dolgozatok a 

vallásszabadság kérdéséről. Eperjes, 1894.) 

Mintegy másfélévvel az egyházpolitikai kérdések 
kormány-programmba felvétele előtt történt, hogy egy 
görög-katholikus pap egy 16 éves zsidó leányt szüleinek 
beleegyzése és a hatóság engedélye nélkül megkeresztelt 
s ezért az illető járásbíróság által el is ítéltetett: a királyi 
tábla azonban megváltoztatta az ítéletet azon indokolás-
sal, hogy az 1868. LIII. törvénycikk csakis a bevett ker. 
vallásfelekezetekre vonatkozik, ennélfogva annak szakaszai 
az izraelita vallásból történt átvételre nem alkalmazhatók. 

Ez a konkrét eset adta kezébe szerzőnknek a tollat, 
hogy a vallásszabadságnak s különösen az izraeliák 
vallásszabadságának kérdését szóvá tegye s ide vonatkozó 
első munkáját megírja. E munkájában öt fejezeten át 
adja az izraeliták hazai jogállásának történeti fejlődését, 
majd kimutatja, hogy a kihágási törvény (1879. XL. t.-c.) 
53. §-ának szavai ellentétben állanak annak szellemével; 
végeredményképen pedig kimondja, hogy ha a művelt 
nemzet nevére igényt akarunk tartani, nem elég a törvé-
nyesen bevett vallásfelekezetek számát még egygyel szapo-
rítani. hanem el kell fogadni és teljes mértékben alkal-
mazni a vallásszabadság nagy elvét! 

Amit e munkáról annak egyik bírálója mondott, 
hogy t. i. >minden sora a tiszta liberalizmus szellemét 
leheli s szerzőjét a nemzeti ujjáébredés korának hagyo-
mányai le lkesí t ikszerzőnk e tárgyról megjelent többi 
munkájára nézve is nemcsak két-zséggel aláírjuk, de még 
meg is pótoljuk azzal a kijelentéssel, hogy szerző a fel-
vett kérdésnek úgy külföldi mint hazai történetét és iro-
dalmát teljes kiterjedésében ismeri s valóban elismerésre 
indít bennünket azon széleskörű olvasottság, melyről a 
nagy írók idevonatkozó nyilatkozataiból vett s az alkalmas 

és szükséges helyeken felhozott idézetek egész serege 
tanúskodik. 

Szerző második munkája — Eszmék a vallássza-
badságról — először a Jogi Szemle 1893. évi ápril 10-ki 
(11.) számában jelent meg. Locke, Janet P., Bluntschli. 
Stuart Mill. Hinschius és báró Eötvös József nagy gon-
dolatai és magasztos nyilatkozatai vannak itt egy koszo-
rúba fűzve, melyek nyomán szerző tiszta világosságban 
állítja elénk azon érveket, amelyek szerint a napirenden 
levő nagy kérdések megoldása lehetséges és szükséges. 

A harmadik munka — A vallás, mint a politikai 
jogok gyakorlásának alapfeltétele — nem csak terjedel-
ménél (124. lap), de tárgyánál fogva is koronáját képezi 
szerzőnk e tárgyú müveinek. Egy hatalmas magyar állam-
jogi munka ez, mely rendszeresen feldolgozott történeti 
adataival nemcsak a multat világítja meg teljesen, de a 
mult tanúságai alapján a jövőben követendő irányt is 
kimutatja. 

Legelőször is hat újabb magyar államjogi író ide-
vonatkozó nézeteit s az ezekben nyilvánuló ellenmondást 
tünteti fel szerző: majd meghatározza az alapjogok és 
politikai jogok fogalmát s a kettő között megvonja a 
hatást; azután a politikai jogok gyakorlásának feltételeit 
sorolja elő s ezek közt természetesen a vallással foglal-
kozik leginkább (I—V.). Majd osztályozza a politikai jogo-
kat az állami főhatalom ágai szerint s részletesen kimu-
tatja, hogy a törvényhozói és végrehajtó hatalomban való 
részvétel joga mennyiben volt és van nálunk a vallástól 
függővé téve. (VI—X.) Azután kimondja, hogy a politikai 
jogok gyakorlását függetlenné kell tenni a vallástól; ki-
fejti, hogy mi volt az oka e feltétel megszabásának s 
hogy miért kell azt megszüntetni; egyúttal felsorolja a 
külföldi államok törvényhozásának idevonatkozó intézke-
déseit. (XI.) Majd bebizonyítja, hogy a vallási színezetű 
eskü kötelező letétele az egyházon kívül más téren nem 
állhat meg; (XII.; azután előadja, hogy 1867 óta mily 
kezdeményezéseket tett törvényhozásunk arra nézve, hogy 
a politikai jogok gyakorlata a vallástól függetleníttessék; 
(XIII.) végre az új törvényjavaslatokat s különösen a 
vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslatnak a felvett 
kérdésre vonatkozó rendelkezéseit ismerteti s az eskünek 
a fogadalom által való helyettesítését ajánlja. (XIV.) 

A derék munka, mely »a volt tanítvány legigazabb 
hálájával és nagyrabecsülésével dr. Berzeviczy Albert 
államtitkárnak, az eperjesi jogakadémia egykori jeles taná-
rának van ajánlva, azon óhajtással végződik, hogy a vallás 
szabadságáról szóló törvényjavaslat mielőbb törvényerőre 
emelkedjék. Szerző óhajtásában bizonyára mindazok osz-
toznak, kik a lelkiismeret szabadságának lényegével és 
a jogállam feladatával kellőleg tisztában vannak s úgy 
egyiknek, mint másiknak igazi és önzetlen barátai! A 
negyedik füzet — Dolgozatok a vallásszabadság kérdésé-
ről — öt alapos és emelkedett hangon tartott cikket 
foglal magában. Az első és második a recepcióról, a har-
madik az egyházpolitikai reformtervekről, a negyedik a 
vallásszabadság elvének folyományairól szól; az ötödik 



pedig »1894« cím alatt a ránk derült új év szép remé-
nyeit nemes hangon, lelkesítve adja elő. 

»Adja a mindenség nagy Alkotója, hogy reményeink 
és várakozásaink minél teljesebb mértékben megvalósul-
janak !« 

»Jobbat s többet nem kívánhatunk imádott nemze-
tünknek — imádott hazánknak!« 

Ez imaszerű óhajtással végződik szerzőnk legújabb 
munkája. Hiszszük és reméljük, hogy imája és óhajtása, 
mely nemcsak az övé. de százezreké, sőt millióké, elébb-
utóbb teljesülni fog. 

Rövid ismertetésemet legméltóbban azon kijelentéssel 
fejezhetem be, hogy dr. Horváth Ödön műveit élvezettel 
és tanúsággal olvastam; miért is kész örömmel ajánlom 
azokat a t. közönség szíves figyelmébe. 

Révész Kálmán. 

következik, hogy mindazokat, kik őt e nemes munkájában 
gátolják, megvessék, és magok elől elseperjék. 

Ily lelkesen értvén én a dolgot, valóban rosszul esett 
olvasnom, hogy az ország miniszterelnöke elment a 
prímáshoz újévi üdvözletre. 

Mert ha igaz, hogy a kormány szabadelvű programm-
jának megbukása félszázadra veti vissza Magyarországot, 
akkor olyan egyéneknek gratulálni, a kik ezt a félszázadot 
még kétszáz évvel is szeretnék visszaterelni . . . érthetetlen. 
Mert miniszterelnök ha katholikus is, de nem privát ember. 
Ügy is volt jelezve, hogy elment gratulálni a miniszterelnök. 

Elment ellenségéhez . . . a haza szabadelvű intéz-
ményeinek ellenségéhez . . . de nem ment. a szabadelvű 
intézmények barátjaihoz; azokhoz kik e hazában még 
soha nem elleneztek semmiféle világosság, szabadelvűség 
terjedését: a protestáns püspökökhöz. 

Az ilyen tisztelgések adnak ám a főpapoknak erőt, 
bátorságot és vakmerőséget arra, hogy szembe szálljanak 
és lázítsanak. 

B E L F Ö L D . 

Egyházpolitikai apróságok. 
Pontos kérdés, hogy akarja-e az ország magát még 

többször is kitenni annak, hogy szabadelvű haladásában 
hasonló akadályokkal kelljen küzdenie? Ha nem, ugy 
egyszersmindenkorra véget kellene vetni minden olyan 
hatalomnak, mely kétessé teheti egy szabadelvű intéz-
mény létesítését. 

Néven kell nevezni a gyermeket; azaz kimélét 
nélkül feltárni a társadalom előtt azokat, kik a világos-
ságnak a setétség elleni küzdelmében, ez utóbbi mellett 
küzdenek, vagy azt kell mondani, hogy ilyenek a kath. 
főpapok egytől-egyig; vagy ha van kivétel, név szerint 
jelezni azokat, kik e setétség szolgálatában állnak. De ez 
ideig oly kíméletet tanúsítottak a lapok, hogy egyetlen 
főpap nevét sem bélyegezték ki. hanem azokat, kik a 
szabad eszmék ellen küzdenek, általánosságban ultramon-
tánoknak nevezik. 

Igaz, hogy ez alatt a köpeny alatt ők is értendők, 
de mind e mellett jobb volna névszerint jelezni őket: 
azért pedig, hogy a társadalom kevésbbé olvasott osztálya 
is annál inkább tudja, hogy tulajdonképen kik azok az 
ultramontánok Magyarországon. 

Azt hirdetik a szabadelvű lapok, hogy a kormány 
propositiói a művelt államok sorába emelné ezt az orszá-
got ; hogy azok az állami consolidationak conditio sine 
qua nonjai; hogy azok a polgárok közbékességének fun-
damentomai. 

Ha ezek az állítások igazak, akkor az is igaz, hogy 
mindazok, kik ennek létrejövetelét akadályozzák; akadá-
lyozzák ezen ország fejlődését, erősödését, békességét. 

A ki pedig hazája boldogságát, virágzását akadá-
lyozza, az . . . . Ezt a szót nem írom ki. De ez a con-
sequentia. 

* * * 

A kormány lapjai, és egyéb szabadelvű lapok úgy 
tüntették fel a polgári házasságot, vallásszabadságot, 
anyakönyvek polgári vezetését stb., mint a mit a kor-
mány a hazára üdvösnek, áldásosnak vél. Ebből önként 

Szinte bosszantó olvasni, hogy csupán a hecckáplá-
nokról van szó. 

Úgy tüntetik fel az egész hadjáratot, mint némely 
káplán heccelését. 

A ki így gondolkozik, az ugyan kevéssé ismeri a 
kath. klérus intézményét. 

Ugyan naiv ember volna, a ki azt képzelné, hogy 
az a szegény szerencseváró káplán merne ilyen dol-
gokat feszegetni, ha nem tudná, hogy felsőbbjei helyes-
lésével találkozik. Hát hol van a magyar bátorság, mely 
szemébe mondja a feketének azt hogy fekete?! . . . Mért 
nem kezdik sorra a főpapokat éppen olyan ostorral csap-
dosni, mint a minővel sújtottak az ú. n. hecckáplánokat. 

Hol a haza érdeke van, ott nem lehet kímélet azok 
ellen, kik azt veszélyeztetik. 

* * 
* 

De meg, ha szabadságot akarunk, nyissuk fel az 
ablakokat, hadd legyen világosság. 

Össze kell törni azt a klérusi lajtorját, mely az emi-
nenciáig vezet, s mely örökösen táplálja az embercultust; 
az emberbálvány imádást. A vallásnak nincs szüksége 
eminenciás papokra. 

Az Isten szolgája ne éhezzék, mint egykor Ulvés; 
de ne is repüljön tüzes szekéren a mennybe, mint Illyés. 

Valóságos anomália, hogy egy egyházi hivatalnok-
nak több fizetése legyen, mint a király után az ország 
első hivatalnokának, a miniszterelnöknek. 

Az Isten szolgái között, még a rangfokozatot is eltö-
rölném, kivált abban az egyházban, melyben a Krisztus-
nak helytartója van. Amennyiben sehol sem olvastam, 
hogy, hogy valaha titulálták volna: Jézust ő szentségének; 
Péter apostolt ő eminenciájának, Andrást, Jánost stb. 
excellenciás uramnak. 

Bizonyára úgy tetszik, mintha ők sem alázatosságban, 
sem szegénységben, sem világosságban, sem szeretetben 
nem követnék Jézust és az apostolokat. 

Hát miben követik tehát ? Hogy a külsőségeket 
szigorúan megtartják? De hiszen ezt cselekedték Jézus 
idejében a farizeusok is. 

Hetesy Viktor. 



A házassági jog. 
Az igazságügyi bizottság jelentése a házassági jogról 

szóló törvényjavaslatról. 

Az a törvényjavaslat, a melyet az igazságügyminisz-
ter úr a képviselőháznak mult évi december hó 2-ik 
napján tartott ülésében a tárgy fontosságához méltó beve-
zető felszólalással alkotmányos tárgyalás végett a t. ház 
elé terjesztett, egyike, legfontosabbika azoknak a tövény-
javaslatoknak, a melyeket az ügynevezett »egyházpolitikai 
törvényjavaslatok^ gyűjtő elnevezése alatt a parlamenti 
kormány a törvényhozás fontos teendőinek tárgysorozatába 
igtatott akkor, a midőn e javaslatokat, mint közelebbről 
megoldandó nagy kérdéseket, a törvényhozási teendőket 
tartalmazó programmjába sarkalatos pontok gyanánt 
felvette. 

Úgy a házassági jogról szóló törvényjavaslat, mint 
a már szintén előterjesztett többi vonatkozó javaslatok 
előzetes tárgyalás és véleményadás végett az igazságügyi 
bizottsághoz és ezen felül részben a közoktatásügyi s 
részben a közigazgatási bizottsághoz is utasíttatván, az 
igazságügyi bizottság a midőn ebbeli fontos feladatában 
való eljárásának sorrendjét megállapította: azon meg-
győződésre jutott, hogy akkor jár el helyesen, ha a törvény-
javaslatok előterjesztésének sorrendétől eltekintve, első 
sorban a házassági jogról szóló törvényjavaslatot tűzi 
tárgyalásának napirendjére. 

Nem akar a bizottság semmit levonni a többi tör-
vényjavaslatok fontosságából, sőt készségesen elismeri, 
hogy azok egyenkint véve is nagy fontosságúak. 

De a házassági jogról szóló törvényjavaslatot fon-
tosságára való tekintettel is kétségtelenül az első hely 
illeti meg s a bizottság meggyőződése szerint elég nyoma-
tékkal bíró célszerűségi okok is azt teszik kívánatossá, 
hogy ez a törvényjavaslat, a többi javaslatokkal való 
összefüggését is tekintve, első sorban tárgyaltassék. A 
vallás szabadgyakorlata tárgyában megalkotandó törvény 
a mai házassági jog mellett nem léptethető életbe; az 
izraeliták recepciójáról alkotandó törvény értékének fon-
tosságát veszítené, ha a házassági jog újabb szabályozásá-
val a »cultus disparitas* bázasságbontó akadályának eddig 
fennállott válaszfala le nem romboltatnék; az állami 
anyakönyvek vezetéséről szóló törvényjavaslatnak a házas-
ságok anyakönyvezését tárgvazó része a házassági jog 
szabályozásáig ideiglenes érvénynyel birandók gyanánt 
tervezett oly intézkedéseket tartalmaz, amelyeket a házas-
sági jog szabályozásának megfelelő újabb intézkedésekkel 
pótolni s a két törvényjavaslatot e részben összhangzásba 
hozni kell. Azt. hogy a házassági jogról szóló törvény-
javaslat a tárgyalás sorrendében a gyermekek vallásáról 
szóló és előbbivel egyidejűleg benyújtott törvényjavaslat 
tárgyalását megelőzze, eléggé indokolj a az a körülmény, 
hogy a házassági jog állami, egységes szabályozása és 
a kötelező polgári házasság behozatala oly biztosítéknak 
tekintetik — és pedig méltán — hogy az 1868. LM. 
t.-c.-be foglalt, a vegyes házasságból született gyermekek 
vallására vonatkozó intézkedéseknek módosítása csak a 
házassági jognak a jelzett irányban való szabályozásával 
egyidejűleg mutatkozik időszerűen eszközölhetőnek. 

A midőn a bizottság ezek alapján első sorban a 
házassági jogról szóló törvényjavaslatot tárgyalás alá vette, 
tette ezt teljes tudatában annak, hogy a törvényjavaslat 
jogi, politikai és társadalmi szempontból minő kiváló jelen-
tőséggel bír. 

A házassági jognak ama szabályai, a melyek a 
törvényjavaslatban foglaltatnak, a joganyag szakszerű fel-

osztásának megfelelően, az anyagi magánjog keretébe 
tartoznak, a magánjogi törvénykönyvnek kiegészítő részét 
képezik s a körülmények által eléggé indokolt, elkülönített 
szabályozás eredményének megfelelően, a majdan meg-
alkotandó magánjogi törvénykönyvbe lesznek beillesz-
tendők. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a házasságnak, 
mint jogi intézménynek törvényhozási szabályozásánál 
akár kizárólag, akár főképen magánjogi szempontokat 
kellene döntőknek tekinteni. 

A házasság a társadalom fennállásának s az állami 
jogrendnek oly intézménye, a melyhez a magánjogi érde-
keken felül a közérdek s a társadalmi érdek számtalan 
szálakkal fűződik. 

A házasság közvetlen alapja a családnak s ennél-
fogva közvetve azt az alapkövet képezi, a melyen a tár-
sadalom felépül. 

Az állam őre a társadalmi jogrendnek. Legfonto-
sabb feladatát képezi, hogy a társadalomban élő egyesek 
jogait megvédje és biztosítsa. Ennélfogva kötelessége gon-
doskodni a házasságnak, mint jogi intézménynek állami 
szabályozásáról. 

A házasság alapja annak a közvetlen családi kap-
csolatnak, a mely egyfelől a házastársak közölt, másfelől 
a szülők és a gyermekek között fennáll. Ebből a közvet-
len kapcsolatból úgy a házastársak között, mint a szülők 
és gyermekek között személyes és vagyoni jogok és köte-
lezettségek támadnak. Ez a közvetlen családi kapcsolat 
nevet, rangot és állást ad a nőnek és gyermekeknek. E 
kapcsolat a házastársak, a szülők és gyermekek többrendű 
jogosultságának és kötelezettségének szolgál alapjául. 

E mellett a tágabb családi kapcsolatban minden 
egyes házasság oly láncszemet képez, a mely nemzedé-
kekre terjedő tágabb családi körben a törvényes rokonsági 
összeköttetést létesíti s nem csak a közvetlen családtagok, 
a házastársak, a szülők és gyermekek között állapít meg 
törvényes örökösödéshez és kötelesrészhez való jogot, 
hanem a rokonság tág körében érvényesülő törvényes 
örökösödés és törvényes gyámsági jogosultságnak is kút-
forrását képezi. 

Ez a jogintézmény jelentékeny szerepet játszik az 
államéletnek majdnem minden terén, ide értve a közjogot 
is Elég e részben utalni a községi illetőségre és a mi 
ennél kiválóbb fontossággal bir, az állampolgárságra, vala-
mint az örökös főrendiházi tagsági jogosultság átszállására. 

Az a jogi intézmény, a melytől a legfontosabb sze-
mélyi és vagyoni jogok s közjogi jogosultságok függenek, 
s a melyből az említett jogoknak megfelelő kötelezettségek 
származnak, elvitázhatlanul az állami jogrend körébe 
tartozik; s e részben az anyagi és az eljárási szabályok 
megalkotás a s a házassági ügyekben, jelesen a házasság 
érvényességének vagy érvénytelenségének és felbontásának 
kérdésében való bíráskodási jog a modern jogállamnak 
oly elvitathatlan attributuma, hogy az államnak ebbeli 
feltétlen és önálló jogát csak azok vonhatják kétségbe, 
a kik merev felekezeti álláspontra helyezkednek. * 

A kifejtettekből általában véve is az következik, 
hogy a feladatának színvonalán álló jogállam a házassá-
got, mint jogi intézményt az állami törvény és az állami 
jogszolgáltatás védpaizsa alá helyezni és a házasságnak, 
mint jogi intézménynek szabályozásánál az állami jogrend 
követelményének érvényt szerezni köteles. Az állami jog-
rend követelményével, a jogegyenlőség elvével nem egyez-
tethető össze, hogy a házasság, mint jogi intézmény, a 
különböző egyházak eltérő hitelveinek legyen alárendelve, 
hanem szükséges, hogy a házasság, mint jogi intézmény, 



állami egységes és minden honpolgárra valláskülönbség 
nélkül alkalmazandó jogszabályok uralma alá helyeztessék. 

Kétségtelen, hogy a házasság, mint valláserkölcsi 
intézmény is kiváló fontossággal bir, hogy a házasságnak, 
mint valláserkölcsi intézménynek gondozása az egyházak 
feladatát képezi s hogy a valláserkölcsi érzés istápolása 
az államra nézve nem lehet közönyös. 

De ebből nem az következik, hogy az állam a jogi 
intézmény szabályozása tárgyában őt kétségtelenül meg-
illető jogát ne érvényesítse, hogy e jogával karöltve járó 
fontos kötelességének teljesítését elmulaszsza; hanem csak 
az következik, hogy a házasságnak, mint jogi intézmény-
nek az állami céloknak megfelelő, egységes és a hitfele-
kezeti szempontoktól eltekintő önálló szabályozása mellett, 
az egyházak jelzett feladatának teljesítése elé ne csak 
akadályokat ne gördítsen, hanem a mennyiben az állami 
jogrend követelményei megengedik, az egyházaknak a 
házasság mint valláserkölcsi intézmény ápolása körüli 
üdvös törekvéseit tőle telhetőleg támogassa és előmozdítsa. 

Ha elvont szempontból kiindulva is a fentebbi ered-
ményre jutunk, akkor a hazai konkrét viszonyokat tekintve 
a házasság állami, egységes szabályozását még inkább 
mellőzhetlennek kell tekintenünk. 

A jogtörténelmi fejlődés eredményeként jelenleg 
nálunk hitfelekezetek szerint különböző, részben egyházi, 
részben állami anyagi és alaki jogszabályok vannak hatály-
ban. A bíráskodást, házassági ügyekben részben egyházi, 
részben állami bíróságok gyakorolják 

Ennek a jogtörténelmi fejlődésnek alapja nálunk is 
az, a mi a művelt keresztény államokban a házassági 
jogfejlődésnek alapját képezi 

A középkor művelt keresztyén államainak jellegét 
a keresztyén katholikus vallásnak akkor még kizárólagos 
uralma adta meg. 

A keresztyén katholikus vallásnak hitelvei és tanai 
az akkori viszonyok közepette döntő befolyást gyakorol-
tak általában véve is az állami intézmények fejlődésére. 
Igen természetes tehát, hogy akkor a katholikus egyház 
elöntő befolyása alatt álló államokban, melyekben a házas-
sági jog állami szabályozásának semmi szüksége nem 
forgott fenn, a kizárólag uralkodó államvallás tanai a 
házasságjog terén feltétlenül érvényesültek. 

A keresztyén katholikus kánonjog e korszakban az 
állami jogrend alakulásának egyébként is bőséges kút-
forrásává vált; a házasságjog terén tehát természetesen 
teljes mérvben érvényesült. 

Az egyházi bíráskodás e korszakban a tisztán pol-
gári bíráskodás köréből is széles hatáskört tudott magá-
hoz ragadni. Nem csoda tehát, ha a házassági jog terén 
feltétlen és kizárólagos uralmat vívott ki magának. 

Igy volt ez Európa minden keresztyén államában, 
így volt nálunk is. 

Első királyainknak. Szt-lstvánnak, Szt-Lászlónak, 
Kálmán királynak azon törvényei, a melyek a magyar 
törvénytárban olvashatók s melyek jelentékeny részben 
egyházi zsinatok végzeményeinek s külföldi keresztyén 
államok törvényeinek, jelesen a frank királyok kapitulá-
réinak, mint jó részben szintén egyházi jogforrásokra 
visszavezethető jogszabályoknak átvételét tartalmazzák, 
megérthetővé teszik és a törvénytárunkban található e 
korbeli törvényeknek hosszú sorozata kétségtelenül mutatja 
azt, hogy a többi keresztyén államok törvényeinek beha-
tásásától törvényhozásunk el nem zárkózva, az akkori 
kor követelményeinek teljesen megfelelő álláspontot foglalt 
el akkor, midőn a házassági ügyekben a katholikus kánon-
jog szabályait emelte érvényre és a házassági ügyeket az 
egyházi bíráskodás hatáskörébe utalta. 

Addig, míg a keresztyén katholikus vallás kizáró-
lagos uralmát tényleg fentartotta. ez a jogállapot visszás-
ságot egyáltalán nem idézett elő. A mint azonban a refor-
máció tért foglalt, meg lön ingatva az az alap, a melyen 
a keresztyén katholikus vallás házasságjogának kizárólagos 
uralma s a keresztyén katholikus egyházi bíráskodás 
kizárólagossága nyugodott. 

A fokozatos fejlődés történelmi mozzanatainak kifej-
tését feladatunk körén kívül esőnek tartva, elégnek tart-
juk rámutatni az általában ismert és a törvényjavaslat 
kimerítő indokolásában részletesen ecsetelt jelenlegi állapotra. 

Ma nálunk vallásfelekezetek szerint különböző, ré-
szint, egyházi, részint állami anyagi házassági jogszabá-
lyok s részben az egyes vallásfelekezeteknek egymástól 
eltérő eljárási szabályai, részben megfelelő törvényhozási 
szabályozás hiányában nem eléggé szilárd birói gyakor-
laton alapuló állami eljárási szabályok vannak hatályban. 
Házassági ügyekben a különböző felekezeteknek egyházi 
bíróságai és az állami bíróságok egymás mellett vannak 
hivatva eljárni. Általánosan tudva van. hogy minő visz-
szás tényleges állapotok teremtettek, minő bonyodalma-
kat szültek az egymás mellett hatályban levő ezek a 
különböző házasságjogi szabályok s azoknak különböző 
részben állami, részben egyházi bíróságok által való alkal-
mazása, különösen kapcsolatban az 1868: XLVIII. t.-c. 
1. §-ánnk és az 1868: L1I1. t.-c. 8. §-ának ama rendel-
kezéseivel, mely szerint a házassági kötelék érvényességét 
és az ideiglenes elválást, vagy a végképi felbontást tár-
gyazó vegyes házassági perekben mindenik félre nézve 
egyedül saját illetékes bíróságának az illető fél saját hit-
elvei alapján hozott jogerejű ítélete kötelező és az áttört-
nek az áttérés utáni minden cselekményei azon egyház 
tanai szerint ítélendők meg, a melybe áttért. 

Különösen bőséges kút forrását képezi a házassági 
jog terén létező nagymérvű bonyodalmaknak és kirívó 
visszásságoknak a fent idézett törvénycikkel kapcsolatban 
az, hogy míg a katholikus kánonjog szabályai szerint a 
házasság felbonthatatlan, addig a többi felekezetekre érvény-
ben levő, bár a bontási okokra nézve egymástól lénye-
gesen eltérő jogszabályok szerint a házasság felbontható. 

A katholikus kánonjog nem csak a katholikusok 
között létrejött házasságot tekinti felbonthatatlannak, hanem 
ezen egyházi jog álláspontja szerint a katholikus és nem 
katholikus házasfelek között létrejött házasság, úgyszin-
tén az a házasság is, a mely nem katholikus keresztyén 
férfi és nő között érvényesen létrejött, felbonthatatlan és 
akkor is fennállónak tekintendő, ha azt az illetékes egy-
házi, vagy világi bíróságok jogérvényes ítélettel felbon-
tották. 

Ez képezi alapját a katholikus kánonjog sajátlagos 
bontóakadálynak, mely »impedimentum chatholicismi* 
név alatt ismeretes s melynek egyik visszás folyománya 
az, hogy az egyik biróság jogerős ítélete szerint házassági 
kötelékben többé nem álló egyénnek újabb házasságát, a 
szintén állami hatályú bíráskodási joggal felruházott, de 
a katholikus kánonjog szabályai szerint ítélkező katho-
likus egyházi bíróságok semmisnek tekintik. 

Ez az a merev szirt, a melyen különböző vallás-
felekezetek házassági jogának igazságos egyeztetésére 
irányuló minden törekvésnek hajótörést kell szenvedni. 

.Ez a ledönthetetlen válaszfal, ez a kiegyenlíthetlen 
ellentét szüli leginkább azt a nagymérvű visszásságot, 
melyet mai házasságjogunk felmutat, hogy a vegyes házas-
ság az egyik házastársra nézve felbon tátik, a másik 
házastársra nézve pedig a kötelék fenmarad. 

A törvényjavaslat indokolása által híven ecsetelt 
tarthatatlan helyzet, a házasságjogunk terén fennálló bo-
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nyodalmak és visszásságok a házasságjog állatni egységes 
szabályozása nélkül csak akkor lennének orvosolhatók, ha 
újabb törvényeinknek, jelesen az 1868. XLVIII és Lili. 
törvénycikkeknek a keresztyén felekezetek viszonos egyen-
jogúságát biztosító rendelkezései hatályon kívül helyez-
tetnének a végből, hogy a katholikus kánonjog kiváltsá-
gos uralma újra tért foglalhasson. 

Felesleges lenne bizonyítani, hogy az orvoslásnak 
ez a módja merőben kivihetetlen. A létező visszásságok 
megszüntetése, a házassági biztos jogrend létesítése végett 
nem szabad, nem lehet a hitfelekezetek paritásának, az 
egyházak egyenjogúságának fokozatosan fejlődött és érvé-
nyesült nagy vívmányait feláldozni; nem szabad, nem 
lehet e téren retrogád irányt követni; hanem meg kell 
szüntetni e létező összes visszásságokat, létesíteni kell a 
teljes jogbiztonságot a házassági jog állami egységes sza-
bályozásával, tehát oly módon, mely a fentebbi nagy 
elveknek vívmányait nem csak fel nem áldozza, hanem 
azokat megdönthetlen szilárd alapra fekteti s a vallás-
szabadság teljes érvényesülését lehetővé teszi. Örömmel 
üdvözli a bizottság az általános tárgyalás alapjául egy-
hangú határozatával elfogadott azt a javaslatot, mely a 
gyökeres orvoslásnak ezt a helyes és biztos módját vá-
lasztotta. 

Helyesli a házasság fontos jogi intézményének egy-
séges állami joguralma alá helyezését és a házassági 
akadályokra, a házasság megkötésére, a házasság érvény-
telenítésére és felbontására, a hitfelekezeti szempontok 
különbözőségére való tekintet nélkül minden honpolgárt 
egyformán kötelező egységes jogszabályok alkotását, vala-
mint helyesli azt is, hogy a házassági jogviszonyok jogi 
elbírálása az állam törvényeit alkalmazó állami bíróságok 
kizárólagos hatáskörébe utaltatik. 

A törvényjavaslat indokolásában bőven kifejtettekre 
való tekintettel helyesli a bizottság azt is, hogy a házas-
ságkötésnek kötelező állami formáját kívánja a törvény-
javaslat életbeléptetni. 

A megkötésnek ez a módozata éles határvonallal 
választja el az állami és egyházi hatáskört. Elejét veszi 
az állami és egyházi közegek érintkezéséből keletkező 
súrlódásoknak és összeütközéseknek. 

Az állami és egyházi hatáskörök teljes szétválasz-
tása csak a kötelező polgári házasság mellett lehetséges. 
Csak az által érthető el az. hogy míg egyfelől a házas-
ság jogi intézményét az állam minden más befolyás kizá-
rásával teljes önállósággal kezelheti, addig másfelől e 
házasságnak mint vallás-erkölcsi intézménynek a szem-
pontból való független és mint jelezve volt, az államér-
dek szempontjából is kívánatos sikeres gondozását az 
egyházaknak független tevékenységi körébe utalhatja. 

Az állam maga szabja meg a házasságnak, mint 
jogi intézménynek törvényét, melyet saját közegei által 
teljesen függetlenül hajt végre; az egyházaknak pedig 
szabad tért enged, hogy hitelveiknek érvényt szervez-
hessenek. 

Az egyházi befolyás független érvényesülésének a 
törvényjavaslat alapján megalkotandó törvény mellett tág 
mezeje fog maradni. 

Az állam törvénye nem fogja akadályozni, hogy az 
államilag megkötött és ez által teljes joghatályúvá vált 
házasság egyházilag is megköttessék. 

Az állam törvénye meg fogja ugyan engedni a 
házasság felbontását, ha törvényes bontóok forog fenn. 
de senkit sem fog kényszeríteni, hogy a házasság felbon-
tását kérje akkor is, ha az vallásának hitelveivel ellen-
kezik s nem fog útjában állani annak, hogy ha az egyik 
házastárs kérelmére a házasság jogi hatályában felbon-

tátik, azt a másik házastárs vallásos meggyőződéséből 
kifolyólag magára nézve egyházilag továbbra is érvény-
ben levőnek tekintse. 

Helyesli a bizottság a törvényjavaslatnak azt az 
álláspontját is, a melyet az a házasság felbonthatóságá-
nak kérdésében elfoglal. 

A létező felekezeti jogok végletei között a törvény-
javaslat a középútat választotta. 

Kivételesen megengedi a házasságnak, mint az egész 
élet tartamára kötött jogviszonynak, felbontását, de csak 
akkor, ha az egyik házasfél vétkessége folytán megtört-
nek kell tekinteni azt a bensőséget, a mely a házas 
együttélés éltető elemét képezi. 

A törvényjavaslat törvényerőre emelkedése meg fogja 
szüntetni azt a lazaságot, a mely szerint vallásváltoztatás 
segélyével Magyarországon minden házasság könnyű szer-
rel felbontható s a házasság intézményét hatályosan meg 
fogja szilárdítani. 

Meg van győződve a bizottság, hogy a törvényja-
vaslat széttagolt nemzetiségi és vallási viszonyaink köze-
pette a házassági jog szabályozásának azt a legtermésze-
tesebb megoldását tartalmazza, a melynek mint a haladó 
korszellem feltartóztathatlan követelményének érvényesü-
lését megakadályozni nem lehet. A törvényjavaslat, a 
midőn az állam jogi érdekének hatályos megvédését bizto-
sítja, midőn a házasságjog egységes szabályozásával a 
nemzeti egységnek egy újabb erős kapcsát létesíti: nem 
terjeszkedik túl az állam jogi érdekének korlátain, hanem 
e korlátokon túl szabad tért. enged a vallás-erkölcsi érzület 
háborítatlan érvényesülésének s éppen ezért az alkotandó 
törvény hatályba lépte után a felekezeti villongások áldás-
talan hullámait megtörő biztos szirtet s a különböző 
vallást követő, de e részben is a teljes egyenjogúságot 
élvező honpolgárok békés együttélésnek szilárd védbástyá-
ját fogja képezni. 

Ez a meggyőződés és a kifejtett szempontok vezetik 
a bizottságot, a midőn a törvényjavaslatot általánosság-
ban a részletes tárgyalás alapjául elfogadásra ajánlja. 
Krajtsik Ferencz, Teleszky István, 

elnök. előadó. 

K Ü L F Ö L D . 

A francia bibliafordítások revíziója. 
A lipcsei »Alig. Luth. Kirchenzeitug* erről a kérdésről 

érdekes szemlét közöl, melyet a következőkben ismertetünk. 
A régi hugonotta francia bibliák ma már sehol 

sincsenek használatban. Újabbak az Osterwald és Martin 
fordításai; az első inkább Franciaországban van elter-
jedve. utóbbi pedig francia Svájcban és a wallonok 
közt Hollandiában. Oly általános elterjedésnek azonban 
nem örvendettek, mint Luther német fordítása vagy nálunk 
a Károli Gáspáré. Mindkettőnek megvoltak előnyei és 
hátrányai; e fordításokat megjavítani, ez volt a francia 
theologusok általános óhaja. És e munka nem ütközött 
oly nehézségekbe, mint ütközött volna ilynemű törekvés 
Németországban, miután itt az egyes vidékek és az olva-
sók sajátságainak megfelelőleg több fordítás volt. haszná-
latban. 

A francia theologusok eleinte lehetőleg szószerinti 



fordítások létesítésére törekedtek. A negyvenes években 
Vinet buzdítására több svájci theologus a zsoltárokat 
és az új-testamentumot adta ki új fordításban. E fordítást 
általános tetszéssel fogadták. Miután azonban az eddigi 
fordításoktól eltérőleg a fejezetek és versek beosztásánál 
egészen új eljárást követett, az olvasók hidegen fogadták, 
és valószínűleg ez egyik oka annak, hogy e fordítást 
általánosan soha nem használták. 

Oltramare tanár, genfi theologus egészen új fordí-
tásban szintén kiadta a bibliát. Ezen teljes fordításon 
kívül megjelentek a bibliai egyes könyvei különböző for-
dítóktól. így pl. Mestrel A. zsoltárfordítása francia Svájc-
ban általános elterjedésnek örvendett. 

Nagy sikert aratott a müveit körökben Sccond genfi 
tanárnak 1885—1886-ban megjelent fordítása előkelő és 
folyékony nyelvezetével. Hogy vájjon mennyire felelt meg 
e fordítás az eredeti szövegnek, arról nem szólunk; de 
tény az, hogy különösen az ifjabb lelkészek mindenütt 
szívesen fogadták, sőt Bersier hires párisi lelkész gyakran 
ebből választá textusait. A mi a fejezeteknek és különö-
sen a verseknek beosztását illeti, lényegesen eltér Oster-
wald és Martin fordításaitól, melyek e tekintetben tudva-
levőleg teljesen egyeznek Luther fordításával. 

Second tehát a versbeosztást megváltoztatta. És bár-
mennyire elismerte is a szakértő sajtó az ő kiváló érde-
meit, mégis — úgylátszik — fordítása nem minden tekin-
tetben felelt meg a követelményeknek. A »Semaine Beli-
gieuse«, »Journal Religieux*, »Témoignage«, »Chrétien 
Evangélique«, »EvangiIe et Liberté« és több más tudo-
mányos folyóirat alaposan tárgyalta e kérdést. Úgy az 
államegyház, mint a szabadegyház zsinatain egyre jobban 
érezték egy új revíziónak szükségét, a mely munkában 
való részvételre felszólították a lutheránus zsinatot is. 

A mult évi október havában La Rochelle-ben tar-
tott zsinaton épen a revízió kérdése képezte a legfonto-
sabb- tárgyat. Vermeil Fr. a bibliatársulat volt titkára 
alapos, áttekinthető tudósítást adott erről. Már három 
előbb tartott zsinathoz nyújtottak be teljesen kész terve-
ket, de ezek ismét visszaküldettek a bizottsághoz. Ezen 
újabb, 1886 óta működő bizottság tagjai a legkülönbözőbb 
irányú theologusok voltak, köztük a positiv irányú Bersier, 
Francziaország legkitűnőbb egyházi szónoka. Képviselve 
voltak itt a lutheránusok, reformátusok, wallonok, az 
államegyház, szabadegyház, a francia svájciak, hollan-
dok s belgák. Malter A. lutheránus tanárnak jutott ama 
fáradságos feladat, hogy a felmerült óhajokat és kívánal-
makat tekintetbe vegye, és a mennyiben ezek jogosak és 
helyesek, azoknak érvényt szerezzen. E terhes munkában 
nagy segítségére voltak Monod W. és Stapfer E. párisi 
lelkészek. Ők hárman terjesztették azután a kész munkát 
a La rochelle-i zsinat elé jóváhagyás végett. 

Az egész munkán látszott, hogy a revízió alapos 
és mélyreható volt. Tekintettel voltak a variansokra, a 
különféle széljegyzetekre, az eltérő versbeosztásokra, punk-
tációkra; az elavult kifejezéseket megfelelőbbekkel helyete-
sítették, az irályt simították, szóval tekintettel voltak 

mindenre, a mi csak egy jó biblia fordításánál kell. hogy 
figyelembe vétessék. 

A bizottság azután engedélyt kért a zsinattól az 
új-testamentom kiadására. De ez ellen a konzervativek 
hevesen felszólaltak. Szerintük a revízió nagyon is radi-
kális, előttük veszedelmesnek látszott ilyen erős és fel-
tűnő változásokon átment bibliát a gyülekezetek kezébe 
adni s igen könnyen megeshetik, hogy egyesek hite ily 
módon ferde irányt vesz stb. 

Hosszas vita után megállapodott a zsinat abban, 
hogy a bizottság tetszésére bízza, hogy saját felelősségére 
kinyomassa és kiadja az új-testamentomot. És rövid idő 
alatt ez meg is történik. 

Elismeréssel kell lennünk a franciaországi protes-
tánsok amaz előrelátása és eszélyessége iránt, mely nem 
engedte, hogy ily fontos dolog felett elhirtelenkedett hatá-
rozat hozassék. 

Vájjon a mi bibliareviziónk mikor jut odáig, hogy 
használatba vétele egyházhatósági intézkedés alá kerüljön?! 

Müller Lajos. 

R É G I S É G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

VII. A béke-alkudozások. A fejedelem papi vigasztalást keres 
és magához hívja Alvinczit. A nikolsburgi béke 1621 . jan. 1 
Gróf Thurzó Imre halála. Temetésére követül és Tokajért 

alkudozni Maghi s Alvinczi küldetik. 

A béke-tárgyalások a szó teljes értelmében alkudo-
zásokká váltak. Nagy lelki erő kellett hozzá, hogy Bethlen 
annyi eredményt is kitudjon vívni a nemzetnek, a meny-
nyit környezete dacára kivívott. Elkeseredésének eleven 
kifejezése Alvinczi Péterhez 1621. nov. 24. ugyancsak 
Magyar-Bródból írott levele. A lehangolt fejedelem érezte 
nemcsak a hü tanácsos, hanem a vallásos vigasztal ásnak 
hiányát is. »Mi uram fejenként ebben az idegen ország-
ban papok nélkül vagyunk; bocsássa meg Isten, mint 
valami oktalan állatok.« A mely ifjú embert, Alvinczi 
küldött, három hét múlva, betegsége miatt el kelle bocsá-
tani. Érsek-Ujvárból hozatott egyet; mert Morvában nem 
talált (kálvinista) papot, »ki pápista, ki luteránus.« Azt 
hitte karácsonyra Kassára mehet; de a béketárgyalás 
húzódott s hogy a németek gyomrát megimelyítse tatá-
rokat hozat, de hogy az Alvincziék »háládatlan országát kár-
tételektől a Fátrán és a Tiszántúl oltalmazza« a szolnoki 
hídra (törökterületre) hozatja őket. De ha karácsonyig 
meg lenne is a béke, fél hogy a tótok közt reked és 
(lelki) tanító nélkül lesz az ünnepen. Szeretettel inti Alvin-
czit, jöjjön fel hozzá az ünnepre, maga mellé vévén egy 
jó tanítót (ki Alvinczinek segítene) a Tisza mellől, vagy 
Gelejit vigye magával. A kassai kamara gondoskoskodjék 
fogatokról Trencsénig, onnan saját lován viteti őket. Sze-
retné »ha az tractának (béketárgyalásnak) végbemeneteli 
előtt érkezhetnék« hozzá, »mivel a vármegyék követi 
csaknem mindnyájan németek, szintén annyit kell vesze-
kednie velők, mint az ellenséggel, ha nem többet. Ha 
pedig Alvinezinak a fölmenetelhez nem lenne kedve, vagy 



egészségtelensége miatt nem mehetne el, küldjön hozzá 
valami ékesszóló tudós papot* stb. 1 

E fölhívást Alvinczi nov. 26. vette és hihetőleg sie-
tett annak eleget tenni, mint a fejedelem egy 1627. ápr. 
3. leveléből következtethetni, annyival inkább : mert Kassa 
és az ő saját sorsa is ezt nagyon kívánták, Elment, ott 
volt, mint orthodoxus (kálvinista) pap, teljesítette a feje-
delem és hívei körül papi kötelmeit s mint politikus a 
vármegyék követei, a rendek körül, megbízatását. Annyi-
val inkább, mert a »választott király« magyar szövetsé-
gesei megunták a háborűt. Egy darab pergamen — a 
II Ferdinánd diplomája — most már elég biztosítéknak 
látszott nekik Bécs ellenében ; sőt midőn a békebiztosok 
felhívására a fejedelem előtt megjelentek a környezetében 
levő kapitányok s jelenték, »hogy a vitézlő nép is meg-
nnatkozott volna a hadakozástól, kívánják igen a békes-
séget és félő volna, hogy ha meg nem békéllenének, hogy 
sokan közülök a télen haza oszolnának.* 2 A fejedelem 
tehát hajlandó lett a békére s az ország romlásának 
lehangoló tudatával irja Thurzó Szaniszlónak: »Bizonynyal 
tudom, hogy az ország szabadsága sohasem effectuáltatik: 
ha űgytetszik kegyelmeteknek országul . . . de ha az ország-
nak minden rendi contentusok lesznek a császár (11. Fer-
dinánd király) diplomájával . . . csak láthassam arról min-
den vármegyének pecsétes levelét . . . én nem gondolok 
vele. ha maguk akarnak hanyatt-homlok veszedelembe 
esni . . . Én négy anynyi hadtól sem félnék, sőt győzelmes 
szerencsét remélnék, csak maguk a magyarok ne árul-
kodnának s kaput ne nyitnának nekik . . . Az kétfelől 
való romlásnak nem én, sem a német, sem a török 
császár, hanem magok (a magyarok) lesznek okai. De 
hogy én reám kegyelmetek ne vethessen, im én most is 
kész vagyok a tisztességes egyességre.* 

Az egyesség aztán csakugyan meg is lett Nikols-
bnrgban, a Dietrichstein bibornok várkastélyában, 1621. 
év utolsó napjaiban és a béke-okmányokat az 1622. év 
január 1-én mindkét rész biztosai aláírták. 

Lényege a nikolsburgi békének ez: 
I. A fejedelem lemond a királyi címről s a koronát 

visszaadja, visszaadja a szepesi kamara levéltárát s mind 
azon várakat és városokat, melyek szerződés szerint neki 
át nem engedtetnek ; a foglyokat váltságdíj nélkül sza-
badon bocsátja s a király ellen jövőben ellenségeskedni 
nem fog. 

II. Ferdinánd a fejedelmet német birodalmi her-
ceggé nevezi; Oppeln és Ratibor hercegségeket Sziléziában 
az ő és fogadott fia ifj. Bethlen István élte végéig nekik 
adományozza: átengedi Magyarországban Szatmár-, Sza 
bölcs-, Ugocsa-, Zemplén-, Borsod-, Abauj- és Bereg-
megyéket. úgy azonban, hogy ezek területén a katholikus 
egyház jogait nem csorbítja; e megyék a Ferdinánd király 
és a nádor hatósága alatt maradnak s a magyar ország-
gyűlésen is képviseltetnek. Neki adja Munkácsot 300 ezer, 
Ecsedel 100 ezer frtban zálog gyanánt; Tokajt, Tarczalt, 
Keresztűrt örökösen. A fejedelem kezén levő végvárak 
fentartására, a német birodalom évi segélyéből 30 ezer 
irtot fizet Ferdinánd. A fejedelem eddigi adományozásait 
egy országos bizottság fogja megvizsgálni s az elzálogo-
sított jószágokról a legközelebbi országgyűlés határozand. 

III. Ferdinánd ugyanekkor egy külön okmányban 
biztosította a rendeket, hogy a rendeknek, kik a fejede-
lemmel tartottak s egyebeknek is mindazokért, mik 1619 
óta történtek, tökéletes bocsánatot biztosít; a bécsi béke-
kötést, az 1608-ki két törvénykönyvet s a maga (11. Fer-

1 Szilágyi S. Bethlen G. és a kassai pap 10—11. lap. 
2 Franki V. Pázmány P. és kora I. k. 598. lap. 

drnánd) koronázási törvénykönyvét, illetőleg koronázási 
föltételeit megerősíti és szentül megtartja. A sérelmek 
orvoslása végett hat hónap lefolyása alatt országgyűlést 
hirdet.1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** Hangula tok . Költemények, írta Szabolcska Mi-

hály. Budapest, 1894, Singer és Wolfner kiadása, Frank-
lin-társulat nyomása. Ára fűzve 1 frt 50 kr., díszkötésben 
2 frt 50 kr. — Felfalusi lelkésztársunknak, a hírneves 
költőnek díszes kiállítású verskötete a fenti cím alatt 
most hagyta el a sajtót. Olyan kedves, olyan szép, olyan 
hangulatos, hogy addig le se' tudtuk tenni a kezünkből, 
míg az egészet el nem olvastuk. Nem verseléssel, de 
valódi költészettel van dolgunk. Igazi költői lélek sugárzik 
ki minden sorából. Minden olyan természetes, olyan kedves 
benne. Semmi álpathosz az érzésben, semmi mesterkéltség 
a verselésben. Igazi lvrai temperamentum. Ajkáról éde-
sen folyik a dal. Minden ízében magyar vér folyik. Nem 
szilaj, nem pathetikus: csöndes, szelíd, mondhatni bájos. 
Minden kicsiséggel hangulatba ejt, valódi hangulatos dal-
nok. E mellett teljesen egyéni. Maga is jelzi ezt Erdőn 
című előszó gyanánt írt versecskéjében : 

Ne féljetek tőlem, 
Kis madarak. 
Maradjatok itten, 
Nem bántalak. 

Mulassátok békén 
Magatokat, 
Kezdjétek előlrül 
Nótátokat. 

Ne vegyétek föl se, 
Hogy itt vagyok . . . 
— Én is csak magamnak 
Dalolgatok, 

Haza, szülőföld, szülői ház, otthon, feleség, vallás, termé-
szet, erdő-mező édes dalra hangolja fogékony lelkét'. Val-
lásos Ivráját is az egyszerűség és közvetlenség teszi von-
zóvá. Hivatkozhatunk a »Tárcá«-ban közölt mutatványokra. 
Részletes ismertetésbe nem bocsátkozunk, csak röviden, 
de nagyon melegen ajánljuk a felfalusi református lelkész 
szép verseit a költészetkedvelők pártoló figyelmébe. 

** Magyar t ö r t éne lmünk a ponyván. Jóravaló 
vállalat indult meg Rózsa Kálmán és neje kiadásában. 
A magyar nemzet vázlatos történetét veti a ponyvára. 
Az egész sorozat 20 21 füzetre van tervezve, melyek 
gyors egymásután fognak kiadatni. A fontos vállalatnak 
szerzője Böngérfi János ismert paedagogiai és ifjűsági 
író, lapunknak is munkatársa, akinek avatott tolla jól 
eltalálja a népies hangot. Eddig három fűzet jelent meg. 
Az l-nek a címe: Az Ősmagyarok históriája, és tartalma 
a következő: A magyar nép őshazája. Az ősmagyarok 
műveltsége. A csodaszarvas, A hun és magyar nemzet 

1 Franki V.: ^Pázmány P. és kora* I. k., 606—607 lap. 



eredete. Szittyaország. A ll-iknak a címe: A hunok és a 
híres Attila vagy Etele király dicső históriája és tartal-
maz 14 elbeszélést 14 képpel. Az elbeszélések címe: A 
hunok a mai Magyarország földén. Attila vagy Etele 
király. Az Isten kardja. A görög czászár követe Attilánál. 
Réka köve. Budavár. Buda halála. A katalauni ütközet. 
Aquiléja bevétele. Attila király és Leó pápa Attila halála 
és temetése. A hun birodalom vége. A hadak útja. Az 
avarok. A lll-dik füzet: A vitéz magyar fijrdelmek histó-
riája. Tartalma: Álmos születése. Álmos a vezér. Álmos 
betölti hivatását. Árpád a fejedelem. A fehér ló regéje. 
Árpád betölti hivatását. A merseburgi és az augsburgi 
csatavesztések. Lehel kürtje. Botond bárdja. Géza fejedelem, 
— Minden füzet több képpel van ellátva, melyek, fájdalom 
nagyon silányak; az egész munka (20—21 füzet) ára 
90 kr. — Öntudatos népies munkával van dolgunk. Az ősök 
története a legháládatosabb olvasmány a nép számára. 
Nemcsak a tiszta magyar nemzeti szellem tükröződik 
abban vissza, hanem a legnagyobb erkölcsi igazságok is 
itt ragyognak a maguk teljes tisztaságában. Igen helyes 
dolog tehát a magyar népet saját nagyjainak és elődei-
nek, egész nemzetének történeti múltjával megismertetni, 
így ápoljuk a népben a kegyetet érzületét is, a mely az 
emberi műveltségnek egyik legsarkalatosabb ismertető jele. 
A nemescélú vállalatot melegen ajánljuk a lelkészek és 
tanítók pártfogásába. Terjeszszék azt a népnél minél szé-
lesebb körben, hogy a magyar hazaszeretet erénye, az 
ősök iránti kegyelet, s általában a kedély nemessége 
tisztaságban és erőben nyerjen. 

** Laveleye Emil Egyházpolitikai tanulmányai. 
I. A katholikus népek jövőjéről. II. A klerikális párt Bel-
giumban. 111. A pápaság jövője. — A hírneves belga állam-
bölcsésznek ezt a három aktualis tárgyú egyházpolitikai 
tanulmányát dr. Bartha Béla sárospataki jogtanár fordí-
totta át nyelvünkre. A két első egy füzetben jelent meg 
s a Debr. Prot. Lapból készült külön lenyomat, ára 80 kr.; 
a harmadik e mi Lapunkban látott napvilágot s most 
egy csinos füzetben külön is megjelent, ára 20 krajcár. 
Mindkét füzet kapható Sárospatakon, a fordítónál. — 
Melegen ajánljuk ezeket az érdekes és eszméitető füzete-
ket a gondolkozó keresztyének pártoló figyelmébe. Hatal-
mas apologiák ezek, kivált az első, a prot. vallási és 
erkölcsi eszmék társadalmi és politikai áldásos befolyása, 
államfejlesztő és szabadságbiztosító hatása mellett. Nap-
jaink egyházpolitikai forrongásai között nem lehet eléggé 
ajánlanunk tanulmányozásokat és megszívlelésöket. Meg-
dönthetlen erővel van itt bebizonyítva, hogy a népek 
valódi haladását, igazi szabadságát és erkölcsi tisztaságát 
csupán éz evangélium biztosítja. A szorgalmas fordítónak 
köszönet és elismerés az időszerű tanulmányok szép át-
ültetéseért ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Serédi P. Lajost az eperjesi evang. 

főgimnázium tanárát, ki dr. Bakonyi név alatt Lapunkban 
is többször írt, a pozsonyi ev. főgimnázium tanárává 
választották. — Király ő felsége szörcsei idősb Donátit 
Józst f nyug. törvényszéki elnöknek és egyházmegyei gond-

noknak a közügyek terén, nevezetesen egyházmegyei és 
iskolai gondnoki minőségében teljesített szolgálatai elisme-
réseül a harmadik osztályú vaskorona-rendet adományozta. 
— A felsöbaranyai egyházmegyében a december hónap-
ban elrendelt tisztviselői pótválasztás következő eredmény-
nyel végződött, egyházmegyei lelkészi főjegyző lett Morvay 
Ferencz, lelkészi aljegyzők Turi Lajos és Zeke Lajos; 
lelkészi tanácsbiró lett Hoffer Károly, világi tanácsbirák 
Váry Gyula és Nagy Károly; pénztárnok Lányos Soma. 
A jobbára új erőknek tisztjök hű betöltéséhez szives 
üdvözletünk mellett Isten segítő kegyelmét kívánjuk. 

* A reformátusok közművelődési egyesülete, 
mely beteg- és temetkezési segélyezéssel is össze van kötve, 
Budapesten a napokban tartotta rendes közgyűlését Petri 
Elek theol. tanár elnöklete alatt. A kinyomatott zárszá-
madási jelentés szerint az egyesület a kezdet nehézségeit 
leküzdve, szép fejlődésnek indult. Tagjainak száma 304-re, 
alaptőkéje 1169 frt 15 krra emelkedett. Tevékeny választ-
mánya egyleti helyiséget bérelt, hogy lapok olvasása, 
eszmecserék és felolvasások által tagjainak hazafias és 
vallásos művelődését elősegítse. Az egyesület körében a 
mult év folyamán P2 felolvasás tartatott és énekkar szer-
veztetett, mely az összejöveteleken közreműködött. A 
február 4-iki közgyűlésen az évi jelentés felolvasása s a 
zárszámadás bemutatása után Petri Elek elnöklete alatt 
újból megalkottatott a tisztikar és a budapesti egyház 
előkelőbb tagjai közül több tiszteletbeli tag választatott. 
A másfél év előtt elültetett kisded makk sudárba szök-
kent. Isten áldása nevelje nagygyá és erőssé! 

* A vallásos összejövetelek tartása lassan, de 
folytonosan terjed és hódít gyülekezeteinkben. Hódmező-
vásárhelyt a mult vasárnap egyidejűleg három helyen 

tartottak népszerű előadásokat Daru Mihály tanító, Futó 
Mihály tanár és Pap Imre lelkész; ez utóbbi az egyház-
politikai kérdesekről értekezett. — K. Madarasról meg 
ezt írja egyik lelkésztársunk: A vallásos felolvasásokat 
megkezdtük. Minden héten tartunk egyet-egyet a kolle-
gámmal felváltva, Istené a dicsőség, az eredmény mindig 
kedvezőbb és kedvezőbb. Most népkönyvtár felállításán 
fáradozunk, stb. Valóban szép munka, melytől bizonyára 
nem fog elmaradni az Isten áldása! 

* A lelkészi kepe megváltása, mint a Sz. N. 
írja, az erdővidéki ref. egyházmegyében örvendetesen halad 
előre. Igen szép összeggel váltottták meg a kepét (azaz 
a természetbeli közvetlen járulékokat) a k-ajtai és sz.-ajtai 
egyházak. valamint ugyanezt határozta el a m.-hermányi 
egyház is. A bölöni egyház régóta készpénzben fizeti lel-
készét, a nagy-ajtai és köpcczi egyházak most gyűjtik 
a kepeváltási alapot. — A kepeváltás örvendetes jelen-
ség a lelkészi fizetések rendezése és javítása terén. Csak 
aztán igazi javítás legyen. Azt azonban sehogy se tudjuk 
helyeselni, hogy a lelkészi fizetésekben a föld és kaszálók 
is megváltassanak, mert az a föld értékének és jövedel-
mének folytonos emelkedése mellett a lelkészi fizetések 
határozott, megrövidítése volna. Ezt az általunk többször 
kifejezett elvet a »Prot. Pap« januári számában nagy 



hangon és személyeskedéssel is szaturálva igyekszik bizo-
nyos Rékai L. megdönteni: de mi csak megmaradunk a 
mellett, hogy a földet, kaszálót semmi áron, a terménye-
ket pedig legfölebb tíz evre szabad megváltani. Hisz a 
föld értéke hazánban egyes vidékenként 80— 1000/o"ka15 
átlagban pedig 25 — 30%-kal emelkedett egy emberöltő alatt. 

* A budapesti reformátusok közművelődési 
egyesületében f. hó 11-én este Szász Károly püspök 
tanulságos felolvasást tartott. A családtagok szerepéről 
szólt a háztartásban. A szép felolvasás eszmemenetét a fel-
olvasás végén ekként foglalta össze: Összefoglalva a mon-
dottakat, a családtagok között így oszthatjuk ki a szere-
peket : Á férj és apa szerepe: az ész és előrelátás, akarat 
és erő; a nő és anyáé, a gondosság és rendtartás, szerető 
szív és gyengéd kedély; a gyermekeké: engedelmesség 
és jó igyekezet s a cselédeké : hűség és munkaszeretet. 
Ily elemekből alkotva: boldog lesz a család, virágzó a 
háztartás. Szívből kívánom legyen mindnyájunk családja, 
és háztartása ilyen s lengje át azt istenfélelem és vallá-
sosság, kölcsönös szeretet, türelem és engedékenység!« 
— A közönség, mely zsúfolásig megtöltötte a ref. főgim-
názium nagy termét zajos tetszéssel fogadta az épületes 
felolvasást, melynek végeztével Petri Elek, mint az egyesü-
let elnöke néhány szívből jött szóval mondott köszönetet 
a fáradhatlan püspöknek. 

* A protestáns irodalmi társaság felolvasásai 
f. hó 9-én vették kezdetöket a lutheránusok Deák-téri 
dísztermében. Először Szász Károly püspök tartott rövid 
elnöki megnyitó beszédet, melyben néhány erőteljes vonás-
sal jellemezte és ajánlotta a közönségnek az idei felolvasó 
cyclus eszmekörét. A protestántizmus ethikai és socialis 
erőit, és hatását kívánják feltüntetni a felolvasások. Azután 
dr. Szabó Aladár theol. tanár olvasott fél a protestáns 
hittani elvek társadalmi hatásáról. A kegyelem és hit, 
felolvasó szerint, az a két sarkelv, melyen a protestántiz-
mus vallási és erkölcsi rendszere felépült; e kettő együtt 
az az éltető erő, mely megteremtette és íentartja a prot. 
keresztyén társadalmat. A kegyelem az erkölcsi élet erő-
forrása, a hit a kegyelem isteni erejének egyéni meg-
gyökerezése. Majd ezeknek a hitelveknek a társadalmi 
hatását tüntette fel a kötelességérzetben, a vallásos élet-
ben és a szórakozásban. Tömör és életteljes fejtegetéseit 
gyakorlati példákkal is illusztrálta, minek következtében, 
noha súlyos elvont eszméket fejtegetett, unalmas és szá-
raz sehol sem volt. Nagy hitereje és nemes pathosza 
mindvégig tanúlságossá és épületessé tette felolvasását. 
A művelt közönség, mely eléggé megtöltötte a nagy 
termet, nagy figyelemmel hallgatta s a végén zajos tet-
széssel jutalmazta a lelkes felolvasót. — Jövő alkalommal, 
február 16-án, Kenessey Béla olvas fel a prot. egyház 
társadalmi munkásságáról. 

* Az egyházpolitikai javaslatok ügyében két 
jelentős eseménye volt a hétnek. Egyik a nemzeti párt 
állásfoglalása, illetőleg az a határozata, hogy a törvény-
javaslatot nem teszi pártkérdéssé. Maga Apponyi gróf 
következőleg formulázta álláspontját: »A zsidó recepció-
ról és a vallásszabadságról szóló törvényeket megalkotjuk. 
A házassági reform terén pedig létrehozzuk azt, a mit 
két év óta vallott; az egységes állami házassági jogot és 
egységes állami bíráskodást. A házasságkötés formájára 

nézve szabályként fentartandó a lelkész által való házas-
ságkötés ; olyan esetekben, amelyekben egyházi házassági 
akadály forog fenn, amelyet az állami házassági törvény 
nem ismer, polgári hatóság előtt való házasságkötésnek 
van helye. Az általános polgári anyakönyvvezetést életbe 
léptetjük, a mikor közigazgatási szervezetünk ezt lehetővé 
teszi. A 68-ilú törvény revizióját mellőzzük, mindaddig, 
míg a protestáns hitfelekezetek vagyoni állapotát meg-
felelően nem rendeztük; de a februáriusi rendeletet visz-
szavonjuk, és az állami anyakönyvezés behozataláig, a 
törvény végrehajtásáról olyan módon gondoskodunk, mely 
a lelkiismeretet nem sérti.« A 68-iki törvényre vonatkozó 
felfogását mi is helyeseljük. — A másik jelentős esemény 
a budapesti szabadelvű katholikusok gyűlése, mely újból 
igazolta a régi tapasztalatot, hogy a művelt kath. elem 
jobb és hazafiasabb, mint a Róma járszalagán vezetett 
ultrainontanizmus. A gyűlés, melyen Szivák Imre excellált 
egy remek beszéddel, elhatározta, hogy f. évi március 
4-én országos nagygyűlést tart, melyben való részvételre 
párt és felekezeti különbség nélkül minden liberális embert 
nyilvánosan meghív a rendező bizottság. 

* A katholikus autonomia létesítése érdeké-
ben jelentékeny lépés történt. Csáky Albin gróf kultusz-
miniszter előterjesztést tett ő felségéhez arra nézve, hogy 
harminc tagból álló előkészítő bizottság alakíttassék azzal 
a feladattal, hogy egyrészt az önkormányzatot majdan 
szervező országos bizottság egybehivásának módozatára 
nézve tegyen javaslatot, másrészt pedig, hogy véleményt 
mondjon az iránt, hogy az 1871-ik évi kongresszus mun-
kálata mennyiben volna fölhasználható. — Az előkészítő 
bizottság 10 egyházi és 20 világi egyénből áll s a herceg-
prímás lesz az elnöke. Ö felsége jóváhagyta a miniszter 
előterjesztését és tudomásul vette az általa javaslatba 
hozott előkészítő bizottság tagjainak névsorát is. 

* Gyászrovat. Szabó Imre somorjai ref. lelkész 
hunyt el a napokban az angyalföldi tébolydában. A sze-
rencsétlen fiatal lelkész még csak 38 éves volt, s egy 
jobb sorsra méltó élet romja felett gyászolva állották 
körül koporsóját a megtört szívű hitves és a legközelebbi 
rokonok, kikhez Gáspár István s. lelkész intézett rövid 
vigasztaló beszédet. Á halottat a budapesti köztemetőbe 
helyezték örök nyugalomra, ki három kiskorú gyermek-
nek és egy megtört szívű fiatal özvegynek hagyott mély 
gyászt maga után. Nyugodjék a zaklatott élet után csen-
desen! — Kovács Kálmán a budapesti ref. theologia 
IV. éves növendéke e hó 6-án hunyt el Halason. Esztendő s 
egy hónapi betegsége alatt lassan fogyott el, mint a szo-
bában leégő gyertya. Temetése f. hó 8-án volt, végtisz-
tességén megjelentek pályatársai közül öten. A háznál 
Fejes György s. lelkész mondott szép imádságot, a temető-
ben pedig Szilády Áron lelkész kérte Istent, magas szár-
nyalású, megható imájában, hogy azt a lelket, lelkesedést, 
mely e Gamálial lábainál nevelkedett ifjúból kiszállt, mi-
előtt palást omolhatott volna le vállairól, öntse át a pálya-
társaiba. A sírnál a pályatársak nevében Vass Árpád 
theologus búcsúztatta el a kiszenvedett jó barátot, ki 
szeretett, tisztelt, becsült mindenkit . . . szerette, tisztelte, 
becsülte őt is mindenki szerető, jó szívéért, nem közön-
séges elméjeért, higgadt komolyságáért. Béke lengjen 
hamvai felett! 

* Orgona hangverseny lesz február 17-én d. u. 
5 órakor a Kálvin-téri templomban, rendezi Szotyori Nagy 
Károly zenetanár, közreműködnek Álsdörfer Viktor orgona-
művész, Egressy Galambos Etelka úrhölgy, Szotyori Nagy 
Károly és férfi énekkara. Műsora érdekes és változatos. 
Jegyek ára : fenntartott hely 2 frt, ülőhely 1. frt. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

É b r e d j ü n k ! . . . 
Vajha szavam, melyet a protestáns egyház 

tagjaihoz, főleg pedig lelkészeihez intézek, ne 
lenne kiálló szó a pusztában; vajha legalább arra 
bírná mindazokat, kik elolvassák e néhány sort. 
hogy a jelen zavaros társadalmi körülmények 
között gondolkozás tárgyává tegyék a hazánkban 
folyó egyházpolitikai mozgalmak lehető eredmé-
nyeit és meggondolva az egymással küzdő ténye-
zők erejét, célját: maguknak tiszta képet alkot-
nának a felől, hogy miképen védheti meg, sőt 
terjeszthetné a jövőben a protestantismus a maga 
határait és végül igyekeznének a helyesnek vélt 
úton minden akadályt legyőző buzgalommal mun-
kálni és diadalra segíteni a Krisztus evangé-
liumát. 

Atyámfiai, férfiak! A liberalismus, a refor-
máció szülötte s a protestantismus éltetője, a 
nemzeti állam szolgálatában folytat ma harcot 
a középkori vallási társadalom s a pápai univer-
salis monarchia szolgálaiában álló, ezekre törekvő 
ultramontanismussal. Nem felekezet felekezettel, 
mint a XVI. és XVII. században; nem felekezet 
állammal, mint a felvilágosult absolutismus korá-
ban, hanem egy fekete universalis politikai tényező 
provokálja a küzdelmet a történelmi tradíciókon 
nyugvó nemzeti és a népfelségi eszmékkel szemben. 

Nálunk e kiizdelmnek, mely már tényleg 
folyik és pedig vehemensebb módon, mint a minőt 
eddig magyar társadalmunk valaha látott, a f'en-
forgó körülmények között, vagy a liberalismus 
bukásával, vagy teljes győzelmével kell végződnie. 
Azon enunciációk után, melyek a kormányelnöki 
székből elhangzottak, a harmadik eshetőségre, a 
kérdés megoldatlanul hagyására kilátás nincs. 

A fentebbi két eset bármelyike következik 
is be : a protestáns egyházak, mint a keresztyén 
szabadság szülöttei, de egyszersmind dajkálói, 
egyaránt küzdelemre vannak hivatva, épúgy, mint 
maga az eszme, melynek szolgálatában vívta ki 

a modern társadalom becsülését, és azok a hon-
polgárok általában, kik amaz eszme zászlaja alá 
esküdtek. 

Szinte feleslegesnek látszik a készenlétet arra 
az esetre sürgetni, ha az ultramontanismus győz. 
Hiszen ennek az irányzatnak úgy a társadalmi 
békében, mint harcban, csak egy törekvése van : 
az egész emberiséget a pápa universalis monar-
chiájának bilincseibe beleerőszakolni. A protes-
tantismus létezése annak szemében a sátán kon-
kolyhintő munkájának eredménye és a protes-
tánsok eltűrése az Isten ellen elkövetett bűnök 
egyik legnagyobbika. Ezért az ultramontanismus 
győzelme nálunk egyértelmű lenne a mi egyhá-
zunkra nézve azzal, hogy azon utat, melyet 1647-től 
a gályákon keresztül megtettünk 17yl-ig, újra 
kezdjük, hogy jogaink és szabadságunk az igaz-
ságnak legvakmerőbb arculverésével párosult, kör-
mönfont jezsuita okoskodások útján egymásután 
szedessenek és csonkíttassanak el; és ha netalán 
új életre kelnének a szeretet fejedelmének ezen 
álorcázott papsága dacára; ha kiütné a korszellem 
kezükből a kést és kötelet, melyet a mi számunkra 
»ad majorem Dei gloriam« szántak: szemünk 
közé vágják, hogy a mi jogunk és szabadságunk 
van, az az ő kegyelmükből fakadt. 

Ébredjünk atyámfiai, férfiak! és keljünk fel 
a mi tunya álmodozásunkból. Támogassuk rokon-
szenvünkkel, szivünk és lelkünk teljes melegével 
a liberalismust, a reformáció gyermekét, ezen 
veszedelmes küzdelemben. És ha más felől, mint 
egyháznak nem is szabad beleavatkoznunk az 
összes felvilágosodott magyar honpolgárok rész-
vétele mellett folyó, az egész magyar nemzet 
érdekében vívott és még a vakoknak is javukra 
szolgáló ezen harcba; és ha a legóvatosabban 
kell is kerülnünk, hogy felekezeti civódássá deval-
váljuk a liberális állam-eszme mérkőzését a nem-
zeti életünk iránt csak szájjal, de nem szívvel 
érző, hanem azért magukat patentirozott haza-
fiaknak tartó gyászvitézekkel: azért mint hon-



polgárok támogassuk a szabadelvűség vezérfér-
fiait, mert a magyar protestánsok sohasem egyebek, 
mint magyarok, és soha sem Róma rabszolgái. 
Azért vegyük szivünkre a liberalismus ügyét, 
mert ennek bukásával ellenünk is készül az 
ultramontán jóakarat, hogy jogokat adjon nekünk 
a hazafias testvér római klérus^ mint adott 1613-ban, 
1731-ben, azért legfőbbképen és mindenekelőtt áll-
junk készen arra a nem várt eshetőségre, hogy 
a romanismus győzelmével saját erősségeink is 
ostrom alá vétetvén, készen találtassunk. 

Ébredjünk édes alvó testvéreim1 Lelket, az 
evangéliumon gyökerező protestantismusért égő 
lelket vigyünk magunkkal a mi gyülekezeteinkbe, 
hogy annál, mint szövétneknél új lángra gyulád-
jon már-már kialvó egyháziasságunk. Lelket, az 
evangélium erőivel acélozott erkölcsi energiát 
vigyünk s oltsunk be egyházi társadalmunkba, 
hogy annak minden számottevő tagja erőt nyerjen 
a munkára, bátorságot merítsen a küzdelemre, 
elszántságot és kitartást a bekövetkező szenve-
désekre. Ha az édes semmit nem tevés álmába, 
merülve lepne meg bennünket a győztes ellenség: 
nem várhatunk irgalmat azoktól, kik egykor saját 
híveiket is készek voltak lemészárolni, nehogy 
egy eretnek is megszabaduljon: hiszen Isten ismeri 
az övéit. Legyünk készen a legrosszabbra is és 
vigyázzunk, hogy a kik állanak, el ne essenek; 
a kik alusznak, felébredjenek. Új életet nyerjen 
egyházunk, hogy rajta még a pokol kapui se 
diadalmaskodhassanak. Egyházunk vezető férfiai, 
az egyházak lelkipásztorai úgy forgassák magukat, 
hogy az Úr igazi szolgáinak találtassanak és 
betudjanak számolni azokról, kik az gondjaikra 
bízattak. 

De hát miért verjük félre a vészharangot, 
mikor még nincs itt az árvíz; miért zavarjuk 
édes álmukat azoknak, kik hivatásuknak megfe-
lelőleg kiprédikálják magukat és azután nyuga-
lomra vágynak? 

Hát csak azért, mert az áradat nem szokott 
szerényen bekopogtatni, hogy szabad-e belépni a 
ha tárba; sőt ha a töltések megtörik is első roha-
mát, ha feltartják is, még akkor is ott maradnak 
a hullámok és addig mossák, fúrják a töltést, 
míg át nem szakítják, hacsak a felébredt embe-
rek résen nem állanak. 

Ismeritek-e atyámfiai a XIX. századból a 
római egyház történetét? és toleg az utolsó negyed 
század eseményeit? Az olasz állam széttépte azon 
kötelékeket, melyek a nemzetiségi eszme alapján 
létesült egységes olasz monarchia elkeseredett 
ellenségével, a római egyházzal egybekapcsolták. 
Liberális intézményeivel akarja magát megvédeni 
egységében és mert a liberalismus nem ismer 
különbséget honpolgár és honpolgár között: a 

római egyház hívei, mint valami két életnek, be-
illeszkedtek a liberalismusba, hogy a politikát 
ellentétes, ultramontán politikával győznék le. 

Franciaországban az ultramontán reakció 
politikai szerepet játszik és parlamentáris úton 
törekszik győzelemre; bár hála Istennek, eddig 
sikertelenül. 

A nagy protestáns Németországban elsőrangú 
politikai tényezővé lett a centrum és íme egymás-
után keletkeznek a canossai törvények. 

Angol- és Skótországban újból szervezkedett 
a hierarchia és nem régen megértük azt, hogy 
a hatalmas protestáns Albion prot. királynőjének 
ajándékát átadó követ személyében Anglia mint-
egy leborult a »servus servorum« elé. Ma Angliá-
ban három annyi katholikus van, mint ezelőtt. 
40 évvel, sőt Skótországban külön két érsekség 
és három. püspökség gondoskodik az emberiség 
római üdve felől. 

Belgiumot a legalkotmányosabb király alatt 
kelt iegliberálisabb alkotmánya ma a szerzelren-
dek Mekkájává tette és a hierarchia által felszí-
tott izgalmak ez országot az anarchia karjaiba 
kergetik bele; de mind ez nem baj. mert van 
másfélezernél több zárdája és így az üdv köny-
nyebben hozzáférhető, mint másutt. 

A protestáns Hollandiát az ultramontán poli-
tika a liberalismus védelme alatt oda vilte. hogy 
ma már az iskola köteleseknek több mint 7-i-e 
róm. katholikus. 

Schweic katholikus részeiben a reakció ural-
kodik. A protestáns kantonokban az ultramontá-
nok úgy a községi, mint szövetségi tanácsban 
többségre igyekeznek, hogy az ígéret földjévé 
legyen ezen terület is. Hiszen Kálvin városának 
nagyobb fele már ma is »igaz hívő«. 

A ki ezeken a jelenségeken végigtekint és 
megtanulja, hogy mire képes Róma és az ő el-
szánt szolgái; kik nem ismernek hazát, nemzetet, 
hanem csak is egy keresztyén Dalai Lámát; a kik 
előtt az emberiség legszentebb érzelmei és gon-
dolatai mind hiábavalóságok, ha egyik végükkel 
nem mutatnak a mesebeli mágneshegy felé; — 
mondom, a ki megfontolja, hogy oly ellenséggel 
van a világ egyetemes boldogulására törekvőknek 
közük, kik semmi fegyvertől vissza nem nem 
riadnak, és soha semmi terrenumon a harcot fel 
nem adják: az egy percre sem lehet kétségben 
a felől, hogy a liberalismus diadala hazánkban 
a fegyverek szegreakasztásával nem végződik. 
Harc és szakadatlan harc az, a melyet a »Pax« 
igényel és e harcnak nem lesz előbb vége a mű-
velt világon, míg vagy a papismus szét nem 
robban vagy a műveltség és szabadság meg nem 
semmisíttetik, hogy a műveltség fészke a kolostor 
legyen és a szabadság jelképe a spanyolcsizma. 



Egy-egy korszak még nem idézeti elő ily 
válságos harcot , mint a miénk, mer t n e m állott 
egymással el lentétben soha két e l lenkezőbb elv, 
mint a l iberál israus és az u l t r amon tan i smus . A 
mul t s z á z a d b a n a fejedelmi abso lu t i smussa l volt 
dolga az egyházi abso lu t i smusnak s az ezt le-
gyűrhet te , lehete t lenné tehe t te ; de hát a mi ko runk 
a szabadságo t hirdeti még a lelki rabszolgatar-
lókra nézve is. 

Serkenje tek fel tehát , kik alusztok és épít-
sétek az Ú r n a k h á z á t ! i s ten szent lelkével, kegyel-
mével, igéjével ébreszszetek először sa já t keble-
tekben igaz buzgóságot is törhet len ragaszkodás t 
a mi K r i s z t u s u n k evangél iumához , mer t csak 
ez az evangél iumi igazság, az Űr lelke tesz ben-
nünke t szabadokká . Azután keltsetek igaz pro-
tes táns val lásosságot , élő keresz tyén hitet a reátok 
b ízo t takban is, mer t m i n d e n juhér t , melyet a 
pász tor gonda t l ansága folytán ragad el a farkas, 
a pász tor a felelős. Ébreszszétek új életre a hívek 
keblében az t a legyőzhetet len szilárdságot, mely-
lyel őseink a m a g u k igaza, a Krisz tus evangé-
liuma mellett még a legsötétebb időben is ren-
dületlenül megállottak és te remtsé tek meg újból 
azt a hitet, mely jócselekedetekkel ékeskedik. 

Legyenek az egyház vezérférfiai , a gyüleke-
zetek lelkipásztorai és tanítói együtt az egyházzal 
és gyülekezettel. Szóval, tettel j á r j a n a k el abban , 
hogy legyen n á l u n k is egyháziasság, de legyen 
az élő és ne a vakbi t kifolyása, legyen ná lunk 
is á ldozatkészség, mely n e m zárdákat , és henye 
vagy ember tá r sa ik lelki nyuga lmá t háborga tó szer-
zeteseket hoz létre, h a n e m az Isten házát , az 
egyház ve teményes kert jei t s a keresztyéni sze-
retet művei t mozdí t ja elő. 

Ha erre sikerrel t ö r e k s z ü n k : s em a győző, 
sem a legyőzött u l t r a m o n t a n i s m u s n a k kü lönben 
minden á ron bekövetkező harcától n e m kell fél-
nünk, mert ve lünk s b e n n ü n k az Űr. 

Calator. 

A reakció rémlátásai. 
Mindennap olvassuk, halljuk, tudjuk, hogy a reakció 

lovagjai elárasztják a hírlapokat és a társadalmat rém-
hírekkel azon esetre, ha az egyházpolitikai javaslatok tör-
vényerőre emelkednek. El akarják hitetni a történelemben 
járatlan, tudatlan, tapasztalatlan emberekkel, hogy a pol-
gári házasság és a vallásszabadság mellett az erkölcsi-
ségnek, vallásosságnak örökre vége, hogy a társadalom 
visszahanyatlik régi vad állapotába, hogy a rend. függés, 
törvény elveszti minden tekintélyét. El akarják hitetni, 
hogy e törvényeket nyomban követni fogja a socialismus, 
az anarchia és a nihilismus. De hát a gondolkodó embe-
rek jól tudják, hogy a reakcionáriusoknak ez már igen 

régi, jól ösmert nótájuk. Minden újítás, minden reform 
ellen ugyanezen jelszavakkal szállanak a síkra, hogy 
elvész a világ, ha ez vagy annak újítás érvényesül s a 
világ és főleg az emberiség élete épen ezen reformok, 
ezen újítások által halad elő fokról-fokra, lépésről-lépésre, 
a mint ezt néhány példával azonnal beigazoljuk. 

Maga az isteni mester, a Jézus ellen azzal lépett 
fel a reakció, a farizeusok s papi fejedelmek tábora, hogy 
a népet felzendíti, hogy király akar lenni s rákiáltották, 
hogy méltó a halálra. És mégis a meghalt, de feltáma-
dott Jézus tudománya adott új életet, új irányt az embe-
riségnek. 

Az apostolokra rájok mondták, hogy édes bortól 
részegedtek meg: megparancsolták nekiek, hogy ne meré-
szeljenek tanítani a Jézus nevében, azután tömlöcre hány-
ták, keresztre feszítették őket; de azért a Gamaliel jós-
lata teljesedett be általuk, »ha emberektől vagyon e tanács 
és dolog, semmivé lészen; ha pedig Istentől vagyon, ti 
fel nem bonthatjátok*. S csakugyan a reakció ármány-
kodása az apostolokkal szemben is hiába volt . . . 

Még a keresztyénség első századaiban a főpapok és 
fejedelmek által felbujtogatott nép már megkezdte a keresz-
tyének üldözését; a reakció intézői a keresztyéneket isten-
tagadóknak kiáltották ki, (épen mint ma teszik a haladás 
embereivel); őket a legképtelenebb rágalmakkal illették; 
minden csapás okozóinak őket tartották: Néró, Decius, 
Valerianus, Diokletian a keresztyének kivégeztetése, javaik 
elkobzása, száműzetés, a templomok lerombolása, szent 
könyveik elégetése által akarták a keresztyén vallás elter-
jedését megakadályozni és íme kevéssel utóbb N. Kon-
stantin már a keresztyén vallást államvallássá tette. 

Ugyancsak a reakció műve volt az is, hogy Wikleff 
János, reformtörekvéseiért, eretneknek nyilváníttatott, iratai 
megégettettek, s az ő eltemetett csontjai a sírból kiásat-
tak, szétszórattak; továbbá, hogy Husz János szabadsá-
gától megfosztatott, fogságra vettetett, végül elevenen 
megégettetett, így az ő méltó társa Prágai Jeromos is; 
de azért a reformszellem nem veszett ki a világból, de 
azért elkövetkezett a nagy reformáció. . . 

Luthert, a nagy reformátort, az új idők, az új szel-
lem képviselőjét, a reakció emberei átok alá veték, 95 té-
teléből 41 et eretnekségnek bélyegeznek, iratait a tűzre 
ítélik. Magyarországon, a rákosi országgyűlés (akár csak 
a budapesti január 16-ki kath. nagygyűlés) kimondotta, 
hogy: »az országból minden lutheránus kiirtassék s bárhol 
találtatnak, necsak egyháziak, hanem világiak által is 
fogattassanak el és égettessenek meg* — s íme mégis a 
reformáció szelleme megalkotta az újkor történetét, a 
maga csodás vívmányaival s Magyarországon az üldözött 
protestánsok felül vannak már három millión. . . 

A Pázmány Péter által vezetett reakció, a hivatalok 
osztogatása által (épen. mint a jan. 16-ki kath. nagygyűlés 
akarja) sok főurat édesgetett vissza a római kath. egy-
házba ; a prot. templomokat elszedette, a papokat elűzette, 
az iskolákat bezáratta, de azért az örök bölcseségü Isten 
támasztott Boeskaiakat, Bethleneket és Rákócziakat, s a 
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protestantismus ügye a bécsi, nikolsburgi és linczi béke-
kötések által a végenyészettől megmentetett. 

Galileit, a hitnyomozó törvényszék, hosszas és kínos 
zaklatás után. börtönbe vetette, hamis esküre kényszerí-
tette, halálra ítélte ; de azért a megújult korszellem, a 
felébredt tudomány Galileinek igazat adott és a föld 
mozog! . . . 

Kolonits, a legszomorúbb iszonyok közt azt hirdette 
s minden erejével oda törekedett, hogy Magyarországot, 
rabbá, szegénynyé, katholikussá tegye ; Zrínyi Péter, Vesse-
lényi, Nádasdy lefejeztettek; a prot. papok gályára hur-
coltattak ; s ez mind, mind a reakció műve vala ; azon-
ban Magyarország alkotmánya erősödik; függetlenségének, 
önállóságának be kell következni s a protestantismus 
irányt ad, szelleme, mert a korszellemével azonos, a jö-
vőbe útat mutat, a haladást képviseli s a jövő az övé! . . . 

A franciaországi, Bertalan-éji mészárlás olvasására, 
fellázad még ma is minden vére s lázba jön minden 
idege az érző embernek, akár 70, akár 30 ezer prot. 
öletett légyen meg; de azért a protestantismus csodákkal 
határos dolgokat művel Franciaországban ma is s az aka-
démiáján, még nem rég is, aránylag a prot. tudósok 
száma volt túlnyomó. 

De maradjunk csak hazánknál! 
A »jó és bölcs fejedelem*, II. Leopold alatt, Magyar-

ország felvilágosult rendei, megalkodták az 1790/91. XXVI. 
t.-cikket. Nem késett a reakció előbb sem felírni a javaslat 
ellen az uralkodóhoz; hangoztatta akkor is a kath. vallás 
sérelmét; emlegette, hogy »Magyarország a Mária országa*; 
panaszkodott az elnyomatásról; utóbb pedig, midőn a 
törvény már meghozatott, nem átallotta magát azzal is 
megbélyegezni a történelem előtt, hogy a törvény ellen 
írásban beadott nyilatkozatával tiltakozott, melyre az 
országgyűlés kijelentette, hogy a kath. klérus tiltakozása 
mindörökre érvénytelen; azonban a prot. egyházat és a 
reform, vallást megsemmisíteni a reakció ármánykodásának 
akkor sem sikerült . . . 

Gondoljunk vissza csak a vallás- és házasságügyi 
törvényeknek a jelen században, a 30-as és 40-es évek-
ben való tárgyalásaira, főleg az áttérések s a házassági 
ügyeket tárgyazó 1844. évi törvények meghozatalára, 
nem ott settenkedett, nem ott ólálkodott-e mindig és 
mindenütt a reakció, hogy képzelt és önérdek szülte rémes 
meséivel visszatartsa, elrettentse a szabadelvű intézmények 
s törvények megalkotásától az embereket; de a józan 
felvilágosodás, a jogenyenlőség felséges, nagy elve, nem 
engedte dugába dőlni a haladás és tökéletesedés eszméit 
képviselő törekvéseket s diadalra juttatta a szabadság, az 
egyenlőség, testvériség magasztos elveit. 

Csak magával való következetességét nyilvánítja 
tehát a magyarországi reakció ma is, midőn felterjeszté-
seket tesz a kir. felséghez; midőn kath. nagygyűléseket 
rendez : midőn halom számra gyártja az írni-olvasni nem 
tudó kath. alsó néposztálynál a mondvacsinált kérvénye-
ket. Hiába! az idvezítő Jézussal magát ellentétbe helyezett 
róm. katholicizmus csak a setétség birodalmán uralkod-

hatik. A felvilágosodás neki nem kedvez. Ezért van, hogy 
a fejlődés, az előbaladás útjába minduntalan csak akadá-
lyokat gördít; a mennyiben minél jobban terjed a fel-
világosodás, annál szűkebb körre szorittatik a róm. katho-
licizmus uralma. 

Ámde az emberiség igazi boldogságán és jobb jövő-
jén fáradozó munkásoknak sem szabad a nemes munká-
ban, a jó igyekezetben megrestűlni. Lehetnek talán köztünk 
is sokan kicsinyhitűek, aggódók, bátortalanok, kétkedők, 
Tamáskodók, félénkek, a kik húzódoznak, itt-ott a reak-
cióhoz is szegődnek; némelyek talán alacsony érdekből; 
némelyek őszinte félelem miatt, féltvén a magára hagyatott, 
szegény, hatalmat, fényt, befolyást nélkülöző protestán-
tismus jövőjét! féltve talán a nemzetet, a vallást, az 
erkölcsiséget is . . . 

A jövőt, az előhaladas. a fejlődés ügyét félteni 
azonban sohasem szabad. A reakció rémlátásai, erőkö-
dései talán olykor a fejlődést hátráltathatják, mint késői 
fagy és dér a természetben a vegetációt, de vissza nem 
nyomhatják. A fejlődés törvénye örök és isteni törvény. 
A mi isteni, a mi Istentől van, az meggyőzi a világot. 
Ám nézzük a felhozott példákat ! Ott látjuk, mint birkóz-
tak a krisztianismussal a paganismus, judaismus; látjuk 
az Űr Jézust a kereszten elvérzeni. látjuk a megkövezett, 
bebörtönözött apostolokat, az őrjöngő Nérókat s Diokle-
czián császárokat, elvonulnak lelki szemeink előtt a mág-
lyák, a vérpadok, a hitnyomozó törvényszékek, a Pázmán 
Péterek, a Karaffák, Kolonicsok, Hzelepcsényiek, közelebb-
ről a Battyáni Józsefek; a mint kovácsolják a haladás, 
a reformok számára a rabláncokat, a mint rakják, gyúj-
togatják a máglyákat, látjuk, miképen helyezik ellentétbe 
magukat a legkiválóbb hazafiakkal, a törvényhozó testü-
letekkel s a szentesített törvényekkel s megborzad lelkünk 
a reakció embereitől, a kik az eszközökben sohasem vá-
logattak, a kik keresztet faraglak, vérpadot ácsoltak, 
láncokat kovácsoltak, üldöztek, raboltak, gyilkoltak, hogy 
az emberiség fejlődését megakadályozzák. . . S ha tekin-
tetünket a dolgok másik oldalára fordítjuk, látjuk, hogy 
a keresztre feszített Jézus feltámadott s uralkodik ma is. 
A császárok Jézus tudománya és vallása előtt meghajol-
tak. A máglyákon elégetett hősök szétszórt hamvai meg-
termékenyítették az utódok lelkeit. A törvények ellen 
tiltakozó gőgös zsarnokokat elseperte, és eltemette, elgá-
zolta a haladó kor szelleme. Az igaz. az eszme, a jog és 
a szabadság diadalmaskodott s a haladás szelleme vezérli 
a világot. Igv lesz ez a mai nagy eszmékkel s azok ellenzőivel, 
a reakció grófi, hercegi hőseivel is, rémlátásaikkal együtt el 
fogja őket seperni a haladó idő szekere s azon kereszteket, 
melyekkel a tudatlan, az eszmék és a történelem világá-
ban tájékozatlan, járatlan tömegeket s vakbuzgó és elő-
jogaiktól, kiváltságaiktól megválni nem akaró reakciónárius 
gyászvitézeket vezérelik, oda rakja majd felhantolt sírjaikra, 
hogy a pax méltatlan emlegetőjével együtt — requiescant 
in pace! . . A világ, az emberiség élete pedig haladni 
fog tovább, előre, mint haladt eddig az örök tökéletesedés 
útján. Igv kell nekünk is e mai nehéz helyzetet is min-



dén oldalról felfognunk. Nem szabad kicsinyeskednünk, 
aggódnunk, tétováznunk; hanem csak előre. Nem szabad 
felednünk a Gamáliel szavait: ha emberektől vagyon e 
tanács és dolog, semmivé lészen; ha pedig az Istentől 
van, a reakció emberei fel nem bonthatják . . . Bizzunk 
Istenben és a jövőben s hirdessük az evangéliumot: hir-
dessük alkalmas és alkalmatlan időben; hirdessük s prédi-
káljuk a háztetőkről is : mert az Istennek hatalma az ! 

Görömbei Péter. 

I S K O L A Ü G Y . 

Neveljünk tisztaságra! 
Bizonyára nem mondok újat, mikor kivánom, hogy 

a család és az iskola, a szülők, a nevelők és az oktatók 
egyaránt kiváló gondot fordítsanak a gyermekek és az 
ifjúság tisztaságára. De vájjon találkozik-e egy is, aki 
kétségbe meri vonni, hogy e kérdés fölvetése és tárgya-
lása még manap is elltél nálunk ? 

Látogassunk el a városok munkásnépének nyomorult 
pincelakásaiba, nézzünk be a falusi földmives nép házi-
kóiba, a rozzant viskókba, keressük fel az iskolákat, a 
műhelyeket, sőt némely irodahelyiségeket se kerüljünk ki: 
vájjon mindenütt kifogástalan tisztasággal fogunk-e talál-
kozni ? 

De nem külső, hanem belső, nemcsak testi, sőt még 
inkább lelki tisztaságra neveljünk ! És ez az utóbbi talán 
valami nagyon erős lábon áll a mai társadalomban, a 
midőn a sikkasztások, a szószegések, a pajtáskodások. a 
klikk-rendszerek stb. uralkodnak ? 

Bizony nem lesz fölösleges, a szülőket és a nevelő-
ket arra figyelmeztetnünk, hogy fordítsanak több gondot 
a tisztaságra. 

Egy szellemes író az elfogyasztott szappan mennyi-
ségéről következtetett az egyes népek míveltségére. Evvel 
mintegy utalni akart arra a benső összefüggésre, mely a 
külső és belső tisztaság között van. Tény, hogy a míve-
letlen ember nem sokat ad a tisztaságra. De viszont tény, 
hogy a tisztalelkű ember külső megjelenésében is vissza-
tükröződik a lélek nemessége és jósága. 

A gyermeket nagyon korán kell szoktatnunk a tiszta-
sághoz és mindvégig következetesen kell gyakoroltatnunk 
vele ezt az erényt, hogy a tisztaság érzet vérévé és húsává 
váljék. A család kezdje el ezt a munkát, hogy az iskola 
folytathassa. A család és az iskola közös, egymást támo-
gató munkája azután meghozza majd a várt eredményt. 

Különösen nagy felelősség terheli e tekintetben az 
iskolát. A tanítónak ugyanis nem szabad elcsüggednie, 
még ha magára marad is a tisztaságra való nevelés fel-
adatában. Ahol a szülői gondatlanság, tudatlanság vagy 
nyomor vét a gyermeknek tintán tartása ellen, ott a 
tanítónak meleg szíve dobbanjon meg a szegény, elhagya-
tott árva gyermeki lélek iránt. Mosdassa, fésültesse és 
öltöztesse fel a porban fetrengő, éhező nyomorultakat. 
Jószívű embereket mindenütt találunk. A jobbmődű szü-
lők szívesen elküldik gyermekeik elviselt ruháit az iskola 
szegényei részére. Foltozó is csak akad, aki egy-két öltés-
sel használhatóvá teszi a régi ruhadarabokat Víz lesz 
bizonyára az iskola udvarán. Ha a gyermek otthon nem 
mosakodhatik, adjunk neki erre módot az iskolában. 
Németországban már fürdőket helyeznek el az iskolaépü-
letekben. Hol állunk még mi ? 

Nemcsak az elemi iskolai tanító, de még a közép-
iskolai tanár is — legalább az alsóbb osztályokban — 
soha se fogjon elébb a tanításhoz, míg végig nem járta 
osztályát a végből, hogy meggyőződjék a tanulók tiszta-
ságáról. Nézze meg mindegyiknek a kezét, fülét, nyakát, 
arcát és haját. Tiszta-e ruhájuk és fényes-e a cipőjük ? 
Hadd tanulják meg a gyermekek, hogy a tisztaság a leg-
első kelléke az emberi méltóságnak. Tanulják meg, hogy 
a foltozott ruha nem szégyen, de a rongy és piszok nem 
emberhez illő. Bármily szegényesen is járjon az ember, 
de a tisztaság ellen nem kell vétenie. A legegyszerűbb 
és legszegényebb ruha is többet ér, ha tisztán tartjuk, 
mint a drága szövetekből készült, de bemocskolt és kefé-
letlen ruha. 

Ügyeljen a tanító, hogy az iskolaszoba mindig tiszta 
legyen. Naponként söpörtesse és szellőztesse alaposan. Ne 
engedje meg, hogy a gyermekek papirt. ételmaradékot 
vagy bármiféle tárgyat elhányjanak a padlón. Az iskola-
szoba egyik sarkán álljon a papirláda, hogy az esetleges 
hulladékokat oda vessék a gyermekek. Szigorúan kell arra 
ügyelnünk, hogy a gyermekek a padot, a falakat be ne 
piszkítsák vagy be ne firkálják. Nincs utálatosabb szokás, 
mint az ajtókat, falakat, árnyékszékeket bepiszkítani és 
befirkantani. 

Pedig minderről le lehet szoktatni az ifjúságot. Kö-
veteljük csak vaskövezetességel a legnagyobb tisztaságot, 
de ne szóval, hanem tettekben! Az semmit sem ér, ha 
a tanulónak a tisztaság fontosságáról prédikálunk, a téte-
les paedagogia jó nekünk paedagogusoknak, de a gyer-
mekek azt meg nem értik s legalább is unalmasnak 
tartják. Többet ér azonban az. ha az iskola és egész 
környezete a tisztaságot folytonosan szemlélteti, s azt 
mintegy ráleheli a tanítványokra. 

Ha papirt találunk a földön, szedessük föl az utunkba 
eső legelső tanítványunkkal: ha a falat bepiszkították 
vagy befirkantották, úgy tisztítassuk azt le horzsakővel 
magukkal a tanítványokkal. A tanulók lassanként úgy 
meg fogják szeretni a tisztaságot, hogy ha egyikük-má-
sikuk el is feledkezik magáról, társai rögtön elfogják tün-
tetni a rendellenességet, mert a szokás második termé-
szetükké válik. Ez így van. 

A tanító és tanár tartson néha-néha szemlét a 
tanulók könyvei és egyéb tanszerei fölött is, hogy vájjon 
azokat is tisztán és rendben tartják-e ? Az írásokat, rajzo-
kat a legnagyobb gonddal kell figyelemmel kisérnünk, 
hogy tanítványaink azokat a legnagyobb tisztaságban tart-
sák. A mocskos, gondatlan, hanyag írású tanítványunk 
rendesen más tárgyakban is gyönge és külső megjelenése 
is elárul bizonyos fokú hanyagságot. Azért — különösen 
az elemi iskolában — ne tűrjük a hadaró vonásokat, 
az irkafirkákat, a tintafoltokat. Mert ha az elemi iskolai 
tanuló hozzászokott a gondatlansághoz, a középiskolákban 
már nagyon bajosan lehet őt leszoktatnunk erről. Köny-
nyebb a tisztasághoz szokni a kisebb korban, mint azután. 
És könnyebb a tisztaságot megszokni, mint a tisztátalan-
ságról és rendetlenségről leszokni. 

A lelki tisztaság a testi tisztaság édes testvére. Ha 
a tanulók külsőleg tiszták: úgy nagyon könnyű a belső 
tisztaságot is ápolnunk és megerősítenünk. A szülő és 
nevelő ne ejtsen ki soha trágár vagy kétértelmű szókat 
a gyermekek előtt. Erkölcsi magaviselete is legyen mindig 
példás. Ha a tanulók mindig csak is fölemelő példákat 
látnak, ha a tiszta erkölcs megelevenedik előttük: akkor 
ne féltsük őket. Szükséges a vallás-erkölcs szóban is, de 
a hittanítótól megköveteljük, hogy lelke tiszta legyen, mint 
az arany, mert csak tisztalelkű ember nevelhet tisztalelkü 
embereket. 



A fő a példa. Az még nem nevel belső tisztaságra, 
aki a gyermekeket az imádságokra, énekekre, katekizmusra, 
bibliai rigmusokra, történetekre, egyházi históriára stb. 
tanítja. Pedig még mindig akadnak,wakik bottal mérik ki 
a vallástudományt. Nevelhetnek-e az ilyenek belső tiszta-
ságra? Hiszen a valláserkölcs nem annyira az értelem, 
mint inkább az érzület dolga. A gyermek elrecitálhatja 
hibátlanul a tízparancsolatot, mégis rossz erkölcsű lehet. 
A szívet kell ápolnunk, a kedélyt nemesíteni, ha lelki 
(belső) tisztaságra törekedünk. Hány jóérzületű tanítványom 
kapott már a hittanból ötöst! Lehetséges-e ez? A józan 
paedagogia legalább vétót mond. 

A hitoktatókra súlyos felelősség*nehezedik. A gyer-
mekek belső tisztaságának nevelésére döntő hatással van-
nak Nekik a lehető legtökéletesebb embereknek kellene 
lenniök. Mindenesetre elvárhatjuk tőlük, hogy ne mogor-
vák, faragatlanok, durvák, szenvedélyesek, önzők, hanya-
gok, tudatlanok stb. legyenek, különben nemes tisztöknek 
nem is felelhetnének meg. A tanítótól is elvárjuk, hogy 
a legszebb emberi sajátságok ékesítsék, de a hitoktatóktól 
ezt még nagyobb mértékben követeljük. Szerencsére, a 
magyar tanítói és hitoktatói kar legnagyobb része meg 
is felel az állásuk méltóságához kötött föltételeknek. 

Hogy a külső és belső tisztaság a mai társadalom 
tagjai között még sok kívánni valót hágv fenn: ennek 
nem az iskola az oka. Hiszen az általános iskoláztatás 
csak újabb keletű, s a mit az iskola épít. azt az élet. a 
társas körök gyakran lerombolják. De azért még sem 
szabad kétségbeesnünk. Az iskolának kettőztetett erővel 
kell folytatnia a munkát, hogy a tanítványait a külső és 
belső tisztaságra szoktassa. 

Úgyis olyan kevesen vagyunk magyarok, hogy a 
nagy Széchenyi szerint még az apagyilkosnak is meg 
kellene kegyelmezni! Miért ne fordítanánk tehát több gon-
dot a tisztaságra, mely nemcsak erkölcsi, de egyúttal 
közgazdasági nagy kincs is A legtöbb betegség a tisztá-
talanságból származik. Nálunk azért olyan nagy a gyermek-
halandóság, mert népünk kevés gondot fordít a lakás 
tisztán tartására. 

Hassunk tehát minden erővel oda, hogy a nevelés-
ben és tisztaságérzet fejlesztésére mindenütt kellő gondot 
fordítsunk, mert a tisztaság a népmíveltségnek is egyik 
fokmérője. 

Hongét fi János. 

Az »Eötvös-ala,p« gyarapodása. 
A magyar néptanítók közös tulajdonát képező »Eöt-

vös-alap « 18 évi fennállása alatt szép fejlődésnek indult. 
Összes tőkésített vagyona 60,478 frt. Ebből a »Tanítók 
Háza« alapjáé 1.1,633 frt. Eddigelé 36,275 frtot nyújtott 
részint ösztöndíjak, részint segélyösszegek alakjában a 
hozzá folyamodóknak s ily módon 217 róm. kath, 116 ev. 
ref., 95 ág. ev., 11 görög kath., 8 unitárius és 70 izr. 
vallású, összesen 517 tanítói család gondjait enyhítette 
s ezenfelül a »Tanítók orsz árvaházá«-nak a költségei-
hez is 2204 frttal járult. 

A »központi gyűjtő- és kezelő orsz bizottság* min-
den lehetőt megtesz arra nézve, hogy az »alap« vagyonát 
növelje s a hozzá folyamodó szegény tanítókat, azok 
özvegyeit és árva gyermekeit segélyezze, E végből szer-
kesztette »A koronázás örömünnepe* című füzetet, mely 
az »Eötvös-alapnak« 468 frtot jövedelmezett: =e végből 

adta ki legutóbb, a > Jókai Mór 50 éves írói működésé-
nek örömünnepe* című, a tanuló-iíjuság és a magyar 
nép számára írt. hazafias olvasmányokat tartalmazó füzetet. 

Bármily szép lendületet vett légyen is az »FJötvös-
alap«, az évenkint kiosztás alá kerülő pénzösszeg elég-
telensége miatt az osztó-bizottságnak nem állott eddig 
módjában a hozzá nagy számmal folyamodóknak még 
csak a felét is kielégíteni. Ezért fordul évenkint a nagy 
közönség jószívűségéhez. 

Megkereste a budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartestületét is. minek az lett örvendetes 
eredménye, hogy a budapesti szálloda- és vendéglőtulaj-
donosok közül 20-an kegyesek voltak egy-egy, a buda-
pesti tudományos egyetemeken vagy egyéb fő- és szak-
iskolákon tanuló ifjúnak az 1893=94. tanév tartamára 
ingyen ebédet felajánlani. Az »Eötvös-alap* részére fel-
ajánlott ezen jótéteményben 20 ifjú tanuló részesül, mely 
nemes adomány legkisebb értékben 2000 frtnyi összegnek 
felel meg. 

A fő- és székváros azon derék polgárai, kik ezen 
nemes cselekedeteik által is megmutatták, hogy egyesüle-
tünk céljait méltányolva, mindenkor készek a hazai nép-
oktatásügy munkásainak, a néptanítóknak érdemeit áldozat-
készséggel is megjutalmazni, csak növelték érdemeiket s 
megszerezték a tanítóság hálás tiszteletét.* 

A mult évben befolyt: egy forintos tagsági díjak-
ban 1134 frt; adományokból 391 frt 52 kr. ; tanító-
egyletek évi járulékai-, adományai- és gyűjtéseiből 160 frt 
13 ki'.; Királyi Pál hagyatékából 8000 frt: pénzintézetek 
adományaiból 324 frt 80 kr.; perselyekből és az alapnak 
jövedelmező könyvek után 511 frt 47 kr.; közigazgatási 
hatóságok adományaiból 118 frt 20 kr.; a »Tanítók 
Háza* alapjára 1098 forint 63 kr.; tőkekamat fejében 
2242 frt 69 kr.; a nm. vallás- és közokt. miniszter úr 
adománya a Rökk-féle kultur-alapból 200 frt; tőkésített 
adomány 1555 frt 5 kr. pénztári egyenleg az 1.892. év 
végén 3285 frt 74 kr„ összes bevétel 19,027 frt 44 kr. 
Levonva ebből a 15.910 frt 5 kr. évi kiadást, a 31.17 frt 
39 kr. évi tiszta jövedelemből a bizottság ösztöndíjakra 
és segélyekre fordít 1350 frtot, betegségben sinlődő rendes 
tagoknak nyújt 270 frtot, a »magyarországi tanítók házá-
nak « alapjához csatol 135 forintot; beteg tanítók menedék-
háza alapjára ad 135 frtot; a Tanítók országos árva-
házának alapjához ad 270 frtot, a Rökk Szilárd, Rökk 

* E derék polgárok a következők : Barabás József, I. Döb-
rentev-tér 54. sz. — Csalányi Károly, tV. Fereneziek-bazára, — 
Döcker Ferencz, VI. Váczi-körút 65. — Egervárv Géza, V. Fővárosi 
vigadó. — Eibel Károly, VII. Kerepesi-út 88. — Förster Konrád, V. 
Váczi-körút 68. — Glück Frigyes, VIII. Pannónia szálló. — Gundel 
János. V. Istvánfőherceg. — Illits József, ÍV. Hungária szálló. — 
Kammer Ernő, IV. Vadászkiírt szálló. —- Kom mer Ferencz, V. József-
tér 1. — Krammer Miksa, V. Váczi-körút 10. Kriszt Ferencz, IV. 
Kötő-utcza 10. — Lippert Lajos, VII. Erzsébet-körút 13. — Löffel-
mann Vilmos, V. Thonet-utlvar. — Palkovits Ede, IV. Hatvani-
ntea ö. — Petánovits József. VI. Andrássy-út 39. — Schreibner 
Károly, V. Mária Valéria-utca 17. — Stadier Károly, VII. Keleti 
pálva-udvar. — Wohlfárth Vilmos. VIII. Baross-utca 33. 



Pál, Gyertyánffy, Léderer, Zirzen, Békey, Örley és Péterfv-
féle alapítványok kamataiból kioszt 395 frtot; az egye-
sület tőkésített vagyonához csatol 540 irtot: a »Tanítók 
Haza* vagyonának 1894. évi kamatjából kioszt 450 frtot. 

Az »Eötvös-alapot gyűjtő és kezelő országos bizott-
ság* az 1893. évben befolyt tiszta jövedelemből nehánv 
száz és több ötven forintos ösztöndíjat és segélyösszeget 
alkotott s arra pályázatot hirdet. 

A folyamodványok Lalúts Vendel egyesületi titkár-
hoz (Budapest. VI. ker. Érsek-utca 4. szám) legkésőbb 
f. é. julius hó 10-ig küldendők be. 

Ugyancsak a fentnevezett bizottságkoz intézendők 
az Eötvös-alappal szoros kapcsolatban álló Hokit Szilárd, 
Röltk Pál. Zirzen Janka, Örley János, Lederer Ábrahám. 
Gyertyánffy István és Péterfy Sándor-féle alapítványok 
50—50 frtnvi jótéteményeinek elnyerése céljából benyúj-
tandó folyamodványok is. 

Ösztöndíjban és segélyben csak azon egyének része-
sülhetnek. a kik az »Etvös-alap« rendes tagjaiul felvétet-
ték magukat, kik az egv forintnyi tagsági évdíjat már 
legalább is öt izben beszolgáltatták, vagy a kik a 20 frt 
örökös tagsági tőkét teljesen befizették: avagy a kik az 
elhunyt rendes tagoknak özvegyei vagy árvái, esetleg 
kenyérkeresetre képtelen nyomorék utódai. Senki sem 
részesülhet az »Eötvös-alap* jótéteményében, a ki ahhoz 
az alapszabályokban előírt mértékben nem járult. Ez idő 
szerint, a kik már három izben részesültek az alap jótéte-
ményében. nem számíthatnak sem ösztöndíjra, sem segély-
összegre. A Gyertyánffy István-féle alapítvány 50 forintos 
segélyösszegért a folyamodványok — ajánlás végett — 
az »Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület* választ-
mányához intézendők. 

Midőn űjból is ajánljuk a nemzetnevelő néptanítók-
nak e jótékony intézetét a magyar társadalom, a nagy 
közönség kegyes pártfogásába, hálás szívvel mondunk 
köszönetet az eddigi támogatásért. Egyesületünk soha 
sem szűnik meg azon ifjakat, kik a jótéteményben része-
sülnek, arra buzdítani, hogy tanulmányaik befejezése után 
majdan az élet küzdelmei között a jószívű emberbarátok-
tól élvezett jókat hálálják meg azon feladatoknak a hűsé-
ges teljesítése által, a melyek reájok nemzeti életünk 
mezején várakoznak. 

Lakits Venclel. 

T Á R C Z A. 

A vallások osztályozásának kérdése. 
(Folytatás.) 

Egy másik osztályozás igaz vallást és hamis vallá-
sokat különböztet meg: igaz a keresztyén vallás, a többi 
mind hamis. A ki az emberiség művelődési történetével 
és vallásával csak futólagosan is foglalkozik, ezt az osztá-
lyozást azonnal elveti, mint olyat, mely csupán egyéni 
becslésen alapul és katholikus felfogáson nyugszik. Zim-

mermann »Der Mensch stb.« című müvében sok helyen 
ad kifejezést lelkesült szavakban bámulatának, midőn a 
vallást és műveltséget a régmúltban oly magas fokon 
szemlélhetni. Az egvptomiakról p. o. egy helyen ezt mondja: 
». . . ez a nép bámulatosan magas művelődési fokot ért 
el; a művészetet, és tudományt a legnagyobb mérvben 
fejlesztette, de féltékenyen őrködött azoknak erkölcs — 
és törvényben történő továbbplántálása felett, mi csak 
gondolkodási módjában lelheti magyarázatát és azon hit-
ben. hogy oly nagyságok soha el nem enyészhetnek. És 
e hit teljesen téves volt. mert Egvptom elenyészett min-
den művészetével, minden tudományával és összes csodás 
kultúrájával együtt . . . Herodot mondja, hogy az egypto-
miaknak sajátszerű dalaik és költeményeik voltak, melyek 
naponkénti foglalkozásaikra vonatkoztak s melyeket jel-
lemző dallamon énekeltek.* A mely népről ilyet lehet 
írni. ott a vallás is bizonyára magas fejlettségi fokon 
állott, a mint ezt az újabb kutatások is bizonyítják. És 
hol marad Buddha vallása, kinek Jézussal oly sok rokon-
vonása van? Hol marad iszráel vallása, hogyan lehet arra 
a hamis bélyeget sütni, midőn ezt tanítja: »Sema jiszráél. 
Jáhve Elóhénu, Jahve echád« (Deut. p 6. v. 4.). 

Minden vallás igaz addig, míg az egyén vallásos 
igényeit kielégíti, ha annak nyilatkozási módját tekintjük, 
mert egészen igaz vallásról csak eszméiéhen lehet szó. 
de nem felfogásában is, hiszen ez tökélyesül az istentudat 
fejlődésével együtt a szív tisztaságának mértéke szerint 
— mint e földön minden — elannyira, hogy a mi utó-
dainknak talán már más vallásuk lesz, melyet szintén 
oly igaznak tartanak, mint mi ma a miénket. És az nem 
megtagadása lesz a régi vallásnak, hanem megértése a 
kor eszméjének, melyben a kebel megújhodó eget és 
követel magának, hogy méltóbban imádhassa istenét. És 
mi következik ebből ? az, hogy a vallások nem úgy álla-
nak egymással szemben, mint igaz és hamis, hanem 
mint többé-kevésbbé igaz vallások. 

Van olyan osztályozás is. mely természeti és kijelen-
tett vallásokat különböztet meg. És milyen lenne a ter-
mészeti vallás? Olyan, melyet az ember önmaga alkot 
és ezzel szemben a kijelentett pedig olyan, melyet Isten 
maga közöl az emberrel valami módon. Csakhogy egy 
a baj. az. hogy bármely vallás kijelentett is. mert a 
kijelentésnek úgy objectiv, mint subjectiv tényezője meg-
van benne. Isten nyilvánul objective a természet- és 
embervilágban, hol a vallásos subjectum megérti, felfogja, 
tehát a vallás természeti is. lett légyen bár az alapító 
Jézus maga. Ha pedig a vallás természeti is, akkor a 
kijelentés szintén természeti, mert embernek, mint egyedül 
vallásos lénynek számára történik, a mennyiben ő fogja 
fel és csak az a kijelentés szép. igaz. mely megérthető, 
mely nem csoda, mely minden supranaturalistikus képzetet 
kizár. Midőn Reville A. »Les religions des peuples non 
civilisées« c. müvében sorra veszi a. műveletlen népek 
vallását, még a buschmánoknál sem jut eszébe a kijelentés 
lehetségét elvitatni, ellenkezőleg, látja minden vallásos 
nyilatkozatban, habár nem is a tökéletest, nem mintha a 
kijelentés maga nem volna tökéletes: csak a felfogó alany 
esze és szíve nem eléggé tiszta a megértésre. De azért, 
az ember isten nemzedékéből való, és ha Tertullián 
elmondhatta: anima naturaliter christiana, mi is elmond-
hatjuk : anima naturaliter divina ; ha Jézusban Isten töké-
letesen jelentette ki magát, ha vallása tökéletes emberi 
vallás, akkor a keresztyén vallás tökéletes természeti val-
lás. Látható, hogy a felhozott osztályozás a közvetlen 
vallásos meggyőződés hibás szüleményén alapul. 

Van olyan osztályozás is, mely polytheismus és 
monotheismus vallást különböztet meg. Úgyde a vallásos 



hit tartalmában nem lényeges a hány isten, hanem épen 
az. hogy megvan benne a hit. Akár több istennek, akár 
egynek is hódoljon az ember, a több élet épen oly áhí-
tattal borulhat le, mint az egy előtt, csakhogy míg egyik 
esetben tévelyeg, a másikban nem. Amott az anthroposz 
valóban pszükhikosz és szarkilcosz, míg emitt nem. azaz. 
nem volna szabad olyannak lennie. A Korán hirdeti: 
Allah egy; az ószövetség is: Jáhve egy, de azért egyiket 
sem mondhatjuk tiszta monotheismusnak; általában pedig 
így vagyunk minden vallással, mert a polytheismus és mono -
theismus közt bajosan lehet lineát húzni, hogy a vonalon alól 
legyen a polüsz, azon feliil pedig a monosz. E szerint a persa 
vallásban Ahrimán (das bőse Princip) a voualon alól. míg 
Ormuzd (das gute Princip) a vonalon felül esnék, tehát 
még egy és ugyanazon vallásban is helyén lenne az osz-
tályozás. Annak a gondolatnak adtunk előbb kifejezést, 
hogy az ószövetségi Jáhve sem mondható tisztán mono-
theosnak. Vájjon nem vád ez ? És ha nem, mivel 
igazolhatjuk? Lássuk c s a k ! . . . Tagadhatatlan, hogy a 
Mózes által alkotott tiz szó fektette erkölcsi alapra 
iszráél népe vallását. Hogy előbb milyen volt? — eldönteni 
bajos, de a bálványimádás mellett sok jelenség bizonyít. 
Ez az állítás első tekintetre. merésznek látszik, mert 
Egyptom népe nem volt bálványimádó, már pedig az 
iszráéliták sokáig tartózkodtak Egvptomban, tehát tanulhat-
tak volna. Ámde nem tanultak, mert e makacs nép sokkal 
inkább gyűlölte az elnyomót, semhogy tőle valamit el-
fogadott volna és e mellett ott élt a nemzet szivében 
bizonyos őstradició az igéret. Kanaán földjéről, melynek 
erejét az új dolgok meg nem törhették. Mózes is jól 
tudta ezt és mint okos ember épen e kettőre alapítá a 
kivezetés nehéz problémájának megoldását. Először is oly 
hatalom után kutatott, mely előtt a nép ne csak féle-
lemből, hanem tiszteletből is térdet hajtson. Ennek a 
hatalomnak gondolata pedig khaoszszerííleg megvolt 
abban az őstradicióban, csak életre kellett szólítani. És 
Mózes megtette, mert vette a kijelentést: »vagyok, a ki 
vagyok< (Ex. p. 3. v. 14.). A kijelentés azt bizonyítja, 
hogy Mózes megtalálta ugyan a felsőbb lényt, de egy 
szóval még nem tudja kifejezni. Különben is »ehje aser 
cltje« (vagyok, a ki vagyok) kifejezés csak a /.-«/-alakban 
jelenthet valami felsőbb lényt, míg a hifiiben — hol 
szintén így van —• az értelme már más. Mózes valószí-
nűleg az előbbit vette és értette alatta, mint egyben (in 
Deo solo) e szók konplekszumát : Előah, Elóhim és talán 
Kerubim. Ama fennebbi kijelentésből származott aztán a 
Jáhve szó összevonás útján, de csak később, mikor a 
nyolcadik század prófétáinál már úgy találkozunk vele, 
mint valóban egyedüli, szellemi istennel. Úgyde míg e 
csúcspontra emelkedett volna tel az istenfogalom Jáhve-
ban és mielőtt Mózes megtalálta volna azt: vájjon minő 
istent, vagy minő isteneket imádhatlak az iszráéliták? . . . 
A ki Ezekhiel könyvét olvassa, mindjárt az első részben 
a kerubim fantasztikus leírásával találkozik és nem lehet 
eldönteni, hogy író minő hatáskört tulajdonít eme lények-
nek? Jáhve mindenhatóságának, avagy bölcseségének 
voltak-e szimbólumai ? Nem, mert a második szó tiltja 
.láhvenak bárminemű jelképes kiábrázolását. Ha azonban 
olvassuk az ószövetség számos analóg helyét, az újszövet-
ségből János Jelenések könyvét: az ember mégis csak 
azon gondolatra jön, hogy az ótestamentomi nép felfogása 
szerint Jáhve körül sajátságos alkotású lények lehettek, 
kik készen álltak mindenkor parancsai végrehajtására. A 
szövetségsátorban p. o. ott vannak a kerubképek és mivel 
a sátor Jáhve földi lakhelye, a kerubok Jáhve lakhelyének 
őrzői lehettek. Nagyon hihető, hogy a kerubok az ős 
sémi cultűs maradványa, mert az ismert mvthologiák 

egyike sem jogosít azon föltevésre, hogy talán Ázsia 
valamelyik népétől szivárogtak volna be. Tekintetük izzó 
parázs, égő fáklyához hasonló, tehát lényegük mint Jáh-
venak a tűz és így egyek, de míg Jáhvet kiábrázolni nem 
szabad, addig a kerubokat igen. Miért ? Azért, mert Jahve 
már szellemi isten, de a kerubok csak őrzők és kísérők. 
Ezekhiel négy élőlényt látott ugyan egy-egy fejjel, de négy 
arccal: ember, oroszlán, bika. sas és négy szárnynyal, 
négy kézzel és egyenes lábakkal, melyek alul borjúlábak-
hoz voltak hasonlók, de nincs tisztában azzal, hogy vájjon 
egy volt-e, a mit látott, vagy sok ? . . . azaz, a négy 
élőlény össze volt-e forrva, vagy nem? A kerub szó 
jelentése sok mindent megmagyarázna, ha lenne a héber-
ben olyan gyök, melyből származtatni lehetne. E kérdés 
eldöntésénél legjogosabban rób főnevet — mely rábab igétől 
származik — vehetjük fel. Rób többese róbim és elébe téve 
a ke szócskát, lesz ke-róbim, melynek jelentése: 7nint sok, 
clZRZ a próféta szerint is a kerubok mint solc jelennek 
meg, tehát a szó a többség fogalmát rejti magában. Az 
első kerub arc pedig ádám szóval van jelezve, a mi földet, 
talajt, humuszt tesz. Láttuk azt is, hogy a négyes szám a 
kerubok leírásánál uralkodó, úgyde e számot Jáhve lak 
helyében a szövetségsátorban is megtaláljuk, mert a sátor 
négy szegletű volt; a kenyeres asztal és a kenyerek, az 
égő áldozati oltár, a füstölő oltár szintén négyszegletűek 
voltak. Az áldozati cselekvénynél négy dolog kívántatott 
meg: közeledés, kézrátevés, leölés és vérhintés. E mellett 
a négyes szám előjön Jáhve négyes működésében: »ki 
kóh ámar adonáj Ihve af kiarbaal sefátaj háráim kbereb 
verááb vekhajják rááll vádeber siilakhti el Jerusálém leha-
krit mimmennáh ádám ubehémáh« (Ezekli. p. 14. v. 21.), 
azaz: »mert így szól Jáhve az én uram: hátha még az 
én négy büntetésemet bocsátom csapásul Jerusálemre. 
hogy kiöljék abből embert és barmot: a kardot és az 
éhséget, a dühös vadállatot és a dögöt.« És most feleljünk 
meg a felvetett kérdésre: leheltek-e az iszráéliták bálvány-
imádók és minő isteni vagy isteneket imádhattak 3Iózes előtt ? 

Az istenfogalornból indultunk ki úgy, a mint Mózes 
megtalálta, melyből származott a Deus solus: Jáhve, 
mint isteni erők komplekszuma és mint a nyolcadik szá-
zad szellemi istene. Hivatkoztunk Ezekhiel istenfogalmára, 
ki Jáhvet a kerubokkal hozza kombinációba és lényegük-
nek a tüzet mondja, mint a melyben Jáhve is Mózes 
előtt megjelent. A kerubok felelmet és tiszteletet gerjesztő 
lények és mivel más népeknél, illetve azok hitvilágában 
nyomuk nincs: az ős sémi cultus maradványának kell 
tekintenünk, mely mint szent tradíció fenmaradt mindvégig, 
úgyhogy Ezekhiel, ki 597-ben még élt, Jáhve mellett 
szerepelteti, mintegy felhíva a figyelmet arra, hogy ama 
régmúltban az iszráéliták kerubimádók lehettek és hihe-
tőleg Jáhve is, először mint elsőrangú, majd egyedüli 
isten, a kerubok közül emelkedett ki, hogy legyen belőle 
nemzeti isten, ki előtt népe félelemmel és tisztelettel hajol 
meg. Ámde a kerubokat ki is lehetett ábrázolni, mint 
földi isteneket, hiszen arcuk ádám, a humusz szóval van 
jelezve, mely külsőleg első sorban lényeges és valószínű-
leg ábrázolták is. melynek nyoma az ószövetségben a 
sátoron kívül a házi istenbálványokban is látszik. Lehet-
tek hát az iszráéliták bálványimádók, tisztelhettek több 
istent és Mózes az Isten embere volt az, ki a kijelentés-
ben új istenfogalmat jelölt, mely alapja lett a monotheis-
musnak, de tisztán csak a híres próféták lelki világában. 
mert a nép maga sohasem tudott megszabadulni a par-
ticularismustól, sem attól a szent hagyománytól, mely az 
egy istenre akárhányszor árnyékot is vetett 

íme, valóban bajos határvonalat húzni a polytheis-
mus és monotheismus között. Molnár Lörincz, 



B E L F Ö L D . 

Az ujbanovezei szeretetház ötödik éve. 
Elődöm által istennek szemmellátható áldásával és 

kegyelmével létesített szeretetház immáron ötödik évét 
fejezte he. A kicsiny kezdethői kiinduló mü. napról-napra 
tágasabb tért hódít magának. A szeretet és érdeklődés, 
melyet sokfelé kelt, élő bizonysága Istenünk kegyelmének, 
ki mint vizek folyását irányítja az emberek szivét. Ebben 
bizva, leginkább pedig szem előtt tartva számadókönyvünk 
jeligéjét; idvezítőnk tud összeadni és szorozni ott is, a 
hol csupa nulla van, megkezdjük még ez év folyamán 
az építést és alapítunk magunknak saját otthont. Ez idő 
szerint ugyanis bérelt helyiségben vannak a gyermekek 
elhelyezve, és egy komoly keresztyén család felügyele-
tére bizva. 

Az elmúlt iskolai évben 21 gyermek, 12 magyar és 
9 német, volt felvéve, kik itt rendes nevelés és oktatásban 
— melvnek főcélj ci £IZ Ur Jézus Krisztusnak s általa az 
örök életnek megismerése — részesültek. 

Szeretetházunk vagyoni állása a következő: 
Az 1892/3. iskolai évben összes 

bevétel kegyadományból és idegen gyer-
mekek szüleitől s kamatból 638 Irt. 88 kr. 

Az 1892/3 évi összes kiadás . . 579 » 25 » 
Maradt 59 frt 63 kr. 

azaz ötvenkilenc frt 63 kr. o. é. 
Vagyoni állás az 1891/2. . . . 1200 frt 05 kr. 
Az 1892/3. iskolai évről maradt . 59 » 63 > 

Összes vagyon 1259 frt 68 kr. 
azaz ezerkétszázötvenkilenc frt 68 kr. o. é. 

Kegyadomány a következőktől folyt be: A Vinkovcei 
íilia Bohr kurátor és Schumacher presbyter által: 1 frt, 
az alsóbaranyabácsi egyházmegye egyházai 19 frt 85 kr., 
a főt. konvent adománya, évi segélye 1892. évre 99 frt 
80 kr. Kovács Lászlóné 50 kr. Póor Hermina úrnő 1 frt, 
a csúzai ref. egyház 3 frt. Machmer Fülöp 5 frt, ujsovei 
ref. egyház 10 frt. N. N. 40 kr., baseli nőegylet dr. Böhl 
által 50 frt. perselypénz Ivance pusztán 44 kr. Poőr 
Hermina 5 frt. Kelecsényi Zádor 5 frt, gróf Khuen-Heder-
várvné 15 frt. Kozma László 2 frt. Kozma Lászlóné, Keck 
Emma 1 frt. Kozma Ilonka 1 frt. Kozma Irénke 1 frt. 
Tóth János esperes úr által 30 kr., a brodi magyar hívek 
2 frt 30 kr., a főt. dunamelléki egyházkerület segélye 
1893 évre 50 frt, az ujszivaczi konfirmandusok ajándéka 
Póor J. lelkész úr által 10 frt, biblia eladásból percent 
10 kr., perselypénz egy esketésnél 12 kr. Szilassy Aladár 
és neje 10 frt. Tüzkö István 1 frt, a debreczeni ref. egy-
ház 10 frt. Molnár Poor M. urnő 2 frt 20 kr., persely-
pénz 1 frt., a czeglédi ref. egyház 5 frt. Máté László 2 frt, 
nt. Szabó Aladár 2 frt, a budapesti német ref. filia Gusztáv-
Adolf egylete, Biberauer T. úr által 20 frt. Kozma Lászlóné 
5 frt. Kozma Ilona 1 frt. Kozma Irén 1 frt. özv. Gegnerné 
Vukováron 20 kr., százalék biblia eladásból Hoffmann F. 

bibliaárustól 50 kr. Schank H. 75 kr. H. Kiss Kálmán a 
nagykőrösi ref. képezde adományaképen 1 frt. Machmer 
Fülöp 12 frt 50 kr., perselypénz Brodon 2 frt 70 kr., 
perselypénz Jankovczén 12 kr., perselypénz Pajzos pusz-
tán 57 kr. N. N. 18 frt 15 kr. Nánássy K. Vukováron 1 frt. 

Mindezen adományok még elődömnek kézbesíttettek 
egész 1893. október hó 25 napjáig. Azóta még a követ-
kező kegyadományok folytak be: N. N. 1 frt, Stock H. 
50 kr., egyházmegyei és haraszti lelkészné adománya 
nt. Búzás Kálmán által 23 forint 80 kr , özv, Kármán 
Achillné úrnő 3 frt, Kármán Blanka 2 frt. ő méltósága 
Szilassy Aladárné 25 frt, Szilassy Aladár 5 frt, a buda-
pesti német ref. filia Gusztáv-Adolf egylete 25 frt, Gladi-
schefskv Károly 5 frt, nagypénteki ref. társaság 22 frt, 
új sovei ref. egyház 10 frt, cservenkai ref. egyház 3 frt, 
»Prot. Egvh. és ísk. Lap« gyűjtése 5 frt 75 kr., K. Zs. 
10 frt. özv. Schilling Károlyné 1 frt, Bollinger Mária 50 kr., 
baseli nőegylet adománya, dr. Böhl által 20 frt. 

Az Úr áldja meg szeretetházunk e kegyes támogatóit, 
gazdag lelki áldásokkal a Jézus Krisztusban! 

Kegyelmet és békességet kivánva Istentől a mi Atyánk-
tól és az Úr Jézus Krisztustól a gyülekezetek s egyesek 
könvörgéseibe s jótékonyságába ajánlva szeretetházunkat, 
mély tisztelettel, 

Uj-Banovczén, 1894. január havában. 
U. p. Tovarnik, Vukovár mellett (Szerémmegyo) 

alázatos szolgája 
Pőth József, 

ref. missziói lelkész. 

Készséggel közöltem a fentebbi kimutatást. Lendülő 
belmissiónk egyik szép magja az ujbanovezei szeretetház. 
Szeretet ültette, szeretet öntözgeti. Tehát életképes mag. 
miként ama bibliai mustármag. 

Az Úr kicsinyeit felkaroló s az evangélium szelle-
mében nevelő szeretetház a banovezei. Növendékei szapo-
rodnak s ezzel egyetemben a szükségei is. A szükségek 
között most legégetőbb, hogy saját otthona legyen az 
intézetnek. Hogy ne legyen csak jövevény és zsellér, de 
kapjon saját tűzhelyet. 

Ez okból most különösen felhívjuk a hazai refor-
mátus közönség munkás szeretetét az ujbanovezei szere-
tetházunkra. Juttassanak neki az egyesek adományokat, 
a gyülekezetek egy kis perselypénzt. 

A Szerémségben, idegen nemzetiségű és vallású 
lakosság közé keveredve százával-ezrével vesznek el 
véreink és hitfeleink a hazára és Krisztus egyházára 
nézve. A beolvadás ellen épült kis védbástya ez a mi 
Banovcénk. melynek erősítésével magunkat erősítjük, hit-
hűségünket bizonyítjuk, összetartozásunkat erősítjük. 

Siessünk a bástyák erősítésére. Hazafias és keresz-
tyén munkát végzünk ez által. 

Adományokat Lapunk ebben az évben is szívesen 
fogad, nyugtáz és kézbesít. 

Szerkesztő. 

n; 
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Az állami anyakönyvekről. 
(A törvényjavaslat tárgyalása az igazságügyi bizottságban.) 

A képviselőház igazságügyi bizottsága február 15-én 
tárgyalta és általánosságban egyhangúlag elfogadta az 
állami anyakönyvekről szóló törvényjavaslatot. A tárgya-
lás rendén a jelen volt miniszterelnök az egyházpolitikai 
javaslatokról s ezzel kapcsolatban a protestáns egyházak 
állami dotációjáról fontos nyilatkozatot tett. 

A bizottságban Teleszky István elnökölt és Jellineh 
Arthur volt az előadó, ki a javaslatot beható indokolás 
után elfogadásra ajánlja. 

Veszter Imre az állami anyakönyvek intézményét 
örömmel fogadja, de az anyakönyvezést kizárólag a járás-
bíróságokra vélné ruházandónak. 

Szilágyi Dezső miniszter abban igazat ad előtte 
szólónak, hogy kétségtelenül igen tekintélyes közeg lenne 
a járásbiró, de a gyakorlati szempontok ellene szólnak 
annak, hogy az anyakönyvek vezetése a járásbirákra 
ruháztassék. A járásbíróságoknak legalább is harmadrésze 
oly helyen van, a hol teljesen alkalmas közegek állanak 
rendelkezésre, a hol tehát még ideiglenesen sem forog 
fenn semmi ok arra, hogy a teendőket a járásbíróságok 
végezzék. A születéseknél s halálozásuknál a járásbíró-
ságok székhelyére való bemenetel mégsem lenne oly 
könnyű dolog, a járásbíróságnak 100—150-el való exor-
bitáns megszorítását pedig előtte szóló sem óhajtja. Éppen 
az első életbeléptetés szempontjából nem lenne helyes a 
közönséget avval a nagy teherrel sújtani, a mivel a járás-
bíróságok anyakönyvvezetése járna. 

Fabinyi Teofil azt tartja, hogy a kötelező polgári 
házasság elfogadásával elvben elfogadtatott az állami 
anyakönyvvezetés is. Szóló nézete is az, hogy a bíró-
ságokra ruházni a teendőt nem lenne célszerű, s hogy a. 
javaslat alapelvei a községek tekintetéhen is helyesek. 
Szóló a maga részéről alapelveiben is elfogadja a kor-
mány többi egyházpolitikai javaslatait is, felveti a kérdést., 
vájjon a felekezetek közti béke és nyugalom, a jogegyen-
lőség és viszonosság érdekében nem lenne-e szükséges 
még tovább menő intézkedéseket hozni, a milyenek len-
nének a kongrua rendezése, a kath. autonómia s az 
1848. XX. t.-c. szellemének megfelelő intézkedések. Külö-
nösen az utóbbira való tekintettel azon kérdést veti fel 
szóló, mily állást foglal el a kormány az 1848. XX. tör-
vénycikkre vonatkozólag, mely a hitfélekezetek szükség-
leteinek fedezésére az állam által nyújtandó segélyről 
intézkedik, szükségesnek tartván a maga részérői, hogy 
a felekezeteknek nyújtandó segély ne évenként a költség-
vetésben állapíttassék meg, hanem állandó törvény utján 
biztosíttassék. 

Wekerle Sándor miniszterelnök válaszolja, hogy a 
kormány igenis foglalkozik a már beterjesztett egyház-
politikai javaslatok keretén kívül eső kérdések szabályo-
zásával is. Ilyenekül említette fel előtte szóló is a kongrua 
rendezését, a kath. autonómiát és az 1848. XX. t.-eikk 
intencióinak megvalósítását. A kongrua szabályozása a 
kormány közreműködése mellett folyamatba tétetett. A 
mennyiben arról győződnék meg a kormány, hogy az 
erre első sorban hivatott források azok megfelelő kihasz-
nálása mellett sem lennének elégségesek, az államsegély 
elől sem fog elzárkózni. A kath. autonómia tekintetében 
a kormány első feladata az volt, hogy mód nyujtassék a 
tárgyalások folyamatba tételére. E tekintetben már is 
megtette a kormány az intézkedéseket, a folyamatba tett, 
tárgyalásokat folytonos érdekkel kisérendi, s a hivatott, 
tényezők által nyilvánítandó óhajoktól is fog függeni a 
kormány további közreműködése. Az 1848. XX. t.-c.-hen 

kifejezett azt az intenciót, hogy a hevett egyházak anyagi 
helyzetéhen és az államtól eredő anyagi dotációjában 
nyilvánuló aránytalanság az elkerülhetetlen szükség mér-
véig az állam által lehetőleg kiegyenlíti essék, a kormány 
mindig magáénak vallotta s annak megfelelően cselekedett 
eddig is. Különösen a felemlített protestáns egyházakat, 
illetőleg ezek dotációja már a folyó évben 150,000 frttal 
felemeltetett s nagyobb segély is helyeztetett kilátásba. 
Máris lépések tétettek az iránt, hogy a valódi >szükséglet 
megáll apíttassék s mihelyt ennek tiszta képe fog a kor-
mány előtt állani, nem fog elzárkózni az előtt sem, hogy 
a szükséges segély nem évről-évre a budgetben, hanem 
mint állandó segély törvény útján biztosíttassék. 

Körösi Sándor és Matuska Péter felszólalása után, 
melylyel a törvényjavaslatot elfogadják, szót emelt 

Hieronymi Károly belügyminiszter és tüzetesen in-
dokolja a javaslatnak az anyakönyvi kerületek beosz-
tására vonatkozó rendelkezéseit s statisztikai adatokkal 
mutatja ki, hogy 4800 állami anyakönyvvezető felállítá-
sával a helyzet sokkal jobb lesz, mint. eddig volt, s az 
állami anyakönyvvezetők sokkal könnyebben lesznek 
hozzáférhetők a nagy közönségre nézve, mint ma az 
egyes felekezetekre nézve a lelkészek. A mi a beállítandó 
közegeket illeti, mint a felszólalók is kiemelték, csak a 
kis községeknél forog fenn nehézség. Senki sem tagad-
hatja, hogy jegyzői karunk, mely hasonlíthatlanul nagyobb 
szellemi képességet feltételező egyéb teendőket végez, el-
enyésző kivételekkel, képesség tekintetében meg fog felelni 
az anyakönyvvezetés által reá ruházott feladatoknak. A 
születések és halálesetek felvétele teljes nyugalommal biz-
ható a községi jegyzők nagy zömére, a mi pedig a házas-
ságkötéseket illeti, szóló a részletes tárgyalásnál kérni 
fogja, hogy a belügyminiszter felhatalmaztassék azon 
anyakönyvvezetők kijelölésére, a kik a házasságkötések-
nél való közreműködéssel is megbizandók lesznek. A 
mennyiben egyes helyeken nem lennének se a jegyzői 
karból, se a földbirtokosok, nyugalmazott tisztviselők, ki-
vételesen tanítók köréből megfelelő anyakönyvvezetők 
találhatók, mint külön hivatal fog ott felállíttatni az anya-
könyvi hivatal. A mi az ellenőrzést és felügyeletet illeti, 
kérni fogja a tárgyalás során, hogy a belügyminiszter 
felhatalmaztassék ott, a hol ennek szüksége felmerül, 
felügyelői állások kreálására s azok területi hatáskörének 
megállapítására. Ha a bizottság ehhez hozzájárul, a fel-
ügyelet és ellenőrzés kérdése is kielégítő megoldást fog 
nyerni. 

A bizottság ezek után általánosságban egyhangúlag 
elfogadta a törvényjavaslatot. 

K Ü L F Ö L D . 

Az amsterdami theologiai fakultás 
megszüntetése. 

Az utóbbi heteken élénk vita tárgya volt a hollan-
diai egyházi körökben a »Németalföldi Ref. egyház« 
theologiai fakultásának megszüntetése az amsterdami egye-
temen. Hogy ez esemény jelentőségét kellőleg feltüntethes-
sük az olvasók előtt, előre kell bocsátani a kérdés rövid 
történeti előzményeit. 

Hollandiában, mint a Ref. Zt.g. írja, 1878-ban új 
szervezetet léptettek életbe a felső iskolákban. Azelőtt 



ugyanis a három egyetem (Leiden, IJtreoht, Groningen) 
mindegyikén volt theol. fakultás, a hol a tanároknak a 
»Németalföldi Ref. Egyház« tagjainak kellett lenni, hogy 
ezen egyháznak lelkészeket képezzenek. De 1878-ban ez 
megváltozott: megmaradt ugyan mindenik egyetemen a 
theol. fakultás, de az egyházzal való szoros összeköttetése 
megszűnt. Nem az volt a cél, hogy valamely egyháznak 
papot képezzenek, hanem az, hogy csak általában theolo-
giát tanítsanak. Dogmatikát és gyakorlati theologiát nem 
adtak elő. A »Németalfödi Ref Egvház«-nak módott kellett 
keresnie, hogy magának papokat nevelhessen. Az állam 
segítségére jött. mert átlátta, hogy a ref. egyháznak törté-
neti jogai vannak, minthogy a theol. fakultásokat, sőt az 
egyetemeket is azért alapították, hogy lehetővé tegyék az 
egyháznak a papok kiképeztetését. Azért 1878-ban az 
állam az egyháznak bizonyos összeget ajánlott fel, hogy 
mindegyik egyetemre két tanárt nevezzen ki, a kik a 
»különös egyházi« tudományokat (dogmatikát, gyakorlati 
theologiát, egyházjogot) tanítsák. Az »egyházi* tanárok 
kinevezésére az állam legcsekélyebb befolyást sem gya-
korol. az egyház választja és nevezi ki őket. 

Amsterdam városa, melynek az előtt úgynevezett 
Athenaeuma (kisebb főiskolája) volt, engedélyt kapott 
egyetem fölállítására azon föltétel alatt, hogy az ép oly 
teljes legyen, mint a többi egyetemek, tehát legyen benne 
minden fakultás. A tanárokat az amsterdami községtanács 
nevezte ki az egyetemi curatorium által ajánlott két-két 
jelölt közül. Az amsterdami theol. fakultásnak nem lett 
volna egy növendéke sem a »Németalföldi Ref. Egyház-
b ó l , ha nem állított volna fél egyházi« tanárságokat, 
a melyeknek a jövendőbeli ref. papokat kellett képezniök. 
Ezért az amsterdami tanács a »Németalföldi Ref. Egy-
ház* zsinatához fordult azzal a kéréssel, hogy két egy-
házi tanárt nevezzen ki, a kiket Amsterdam városa fog 
fizetni. Noha az egyház elegendőnek tartotta a három 
egyetemet, mindazáltal Amsterdam kérelmébe beleegyezett 
és kinevezett két egyházi tanárt az ottani főiskolába. 
A theol. tanulók száma egyre növekedett, és 1893-ban 
felülmulta a többi egyetemek hallgatóinak összes számát. 
Mégis mi történik? Az egyházi tanárok közül egyik meg-
halt, és most az amsterdami községi tanács elhatározta, 
hogy többé pénzt nem ad az egyházi tanárok számára, 
nem véve figyelembe a történeti jogokat, sem azt a nagy 
zavart, a melybe a tanulók jutottak, kik kénytelenek voltak 
tanév közepén, vagy megszakítani tanulmányaikat vagy 
más egyetemre menni. 

A községtanácsban a többség, mely az egyházi 
tanárságok megszüntetését elhatározta, dr. Kuyper köve-
tőiből, az ultramontánokból és radikálisokból állott. Ezt 
a különös coalitiót a »Németalföldi Ref. Egyház* elleni 
közös gyűlölet tartotta össze. Dr. Kuyper pártja azért 
gyűlölte az egyházat, mivel neki nem sikerült, hogy ravasz-
sággal és erőszakkal annak vezetője legyen; az ultramon-
tanok azért gyűlölték, mert az a régi népegyháznak fej-
leménye, a radikálisok pedig azért, mivel ők mint atheis-
ták minden egyháznak ellenségei. 

A »Németalföldi Ref. Egyház* zsinata rendkívüli gyű-
lésen eihatarozta, hogy Miiller tanárt, ki eddig az amster-
dami egyetemen az egyház részéről volt alkalmazva, föl-
menti hivatalától és az egyházi tanárságot Amsterdamban 
megszűnteti, minthogy jövendőbeli papjainak a három 
egyetemen úgyis elég alkalmuk van a tanulmányozásra. 

Az amsterdami theol. fakultásra nézve pedig ennek 
az lesz az eredménye, hogy három vagy négy év múlva 
egy növendéke sem lesz. Ez az, a mire törekesznek 
dr. Kuyper és szövetségesei és meg is tesznek minden 
lehetőt, hogy a főiskolákban a theol. fakultásokat elnyom-
ják. További terveiket az által remélik keresztülvinni a 
szövetségesek, hogy a második kamarat választók számát 
körülbelől fél milliónál többel szaporítsák. E törvényja-
vaslat fölötti tanácskozásokat még e hóbapban megkez-
dik és nagy érdeklődéssel várják a határozatot. Bizonyosat 
még nem lehet mondani. De a hollandiai egyház ez által 
kétségkívül komoly helyzetbe jutott ez évben. Bárcsak 
Isten mindent jóra fordítana! 

Molnár Sándor. 

R É G I S É G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

A békeokmányokat január 7-kén cserélték ki. 
Sokan a nikolsburgi békét csekélylik. Egyik magyar 

történetíró némi csekélyléssel említi, »hogy Bethlen Gábor 
hatalma s birtokának területe jelentékenyen gyarapodott. 
s a nemzet szabadságát biztosító okiratok száma egygyel 
szaporodott \ de a békekötés a nemzetnek a királyi hata-
lom irányában, a protestantizmusnak a kath. egyházzal 
szemben új jogot nem szerzett. A mint Bethlen kivonult, 
minden az elébbi állapotba tért vissza.1 

Ebben sok igaz van, csakhogy ha a nikolsburgi 
békeokmány csakis egy puszta okirat maradt, annak oka 
épen nem a fejedelem volt, hanem II. Ferdinánd taná-
csosi, a magyar kathol. klérus és különösen Pázmány — 
mint később látjuk — egyébiránt már maga azon körül-
mény, hogy »Bethlen hatalma és birtokainak területe 
növekedett«, erős biztosítéka lőn a magyar nemzet s a 
magyar protestantizmus megmaradásának. 

A nikolsburgi békét »a választott király részéről* 
gróf Thurzó Imre kezdte tárgyalni Ferdinánd biztosaival, 
de pár nap múlva súlyosan megbetegedett, s az alig 
23 éves férfiú 1621. október 19-kén reggeli öt órakor, 
családja, hitsorsosai és a haza pótolhatatlan veszteségére, 
meghalt. Távol övéitől, csak szolgái által környezve halt 
meg. . . »Én igaz ágostai vallású vagyok!* — ez volt 
utolsó mondása.2 

Hült tetemeit Liethava várába hozatta a család és 
három hónapi előkészület után megtörtént az ünnepélyes 
temetés, a midőn 1622. január hó 19-kén az árvái vár 

1 Fraknói Vilmos »Pázmány Péter*, 135 lap. (Történeti élet-
rajzok). 

2 Kubinyi Miklós »Bethlenfalvi Thurzó Imre.* 137. lap. (Tört. 
életrajzok.) 



kápolnája alatt való sírboltban helyezték el a drága ham-
vakat 1 

Gróf Thurzó Imrével hatalmas nemzetsége utolsó 
reménye, az evangélikusok legfőbb oszlopa, a nemzeti és 
vallásszabadságért küzdő pártnak legtekintélyesebb és leg-
tehetségesebb híve szállott sírba.2 Halála nagy csapás volt 
Bethlen (láborra. Helyét nagybátyja gróf Thurzó Szaniszló 
elfoglalta ugyan, de az elhunytnak sem tehetségét, sem 
hűségét nem örökölte.3 

Bethlen Alaghvt és Alvinczi Pétert küldte el Árvába, 
hogy elhunyt híve temetésén őt képviseljék s kifejezzék 
fájdalmát a nagy veszteség fölött. 

Alvincziéknak e mellett még egy kényes küldetésök 
is volt: Tokaj átbocsátása tárgyában alkudozni az elhunyt 
édes anyjával, Thurzó György nádor özvegyével, Czobor 
Erzsébettel. Tokajt ugyanis zálogban bírták volt az özvegy 
100 ezer forintban s kiválthatását a nikolsburgi béke-
kötés erejénél fogva Bethlen nyerte meg. 

A fejedelem tisztába akarta hozni ennek ügyét is 
a beke-oklevél többi pontjaival együtt, de követei nem 
tudtak sikert aratni ezúttal. Czobor Erzsébet ugyanis 
»nem akart Tokaj felől traktálni, mert az ő donációjában 
az vala, hogy Tokaj felől senkivel se traktálhasson, se 
el ne adhassa a császár híre nélkül.« Midőn pedig meg-
érté, hogy az erdélyi fetedelem ápril 10-én be akar szál-
lani Tokajba: Butkav Mihályt küldötte hozzá követül és 
1622. március 8-án kelt levelében Bévay Péter koronaőrt 
is fölkéri, mint vérszerinti atyjafiát és tútorát. hogy szóljon 
mellette, hogy a jószágot el ne vegyék, míg a beírási 
összeggel vagy más jószággal ki nem elégítik.4 

mánvnak lineájától elvetemedvén, az artilcnlusra nézve 
fél pápistákká lőttünk. Hogy azért Isten és a keresztyen 
világ előtt nyilván legyen ártatlanságunk és az aféle balog 
atyámfiaknak szájok bedugódjék, illendőnek ítélem, hogy 
napfény előtt terjedjen ki igaz szent irás szerint való 
értelmünk . . . Továbbá: hogy sok együgyű atyafiak vágy-
nák, kik az controversiát nem hogy értenek fundamentum 
szerint, de még csak zsengéjét is alig kóstolták meg a 
szent tudománynak s kiszolgáltatásának ceremóniája is 
helyek szerint különböző. Hogy azért az ilyetén atyafiak, 
kik az autorok olvasására, avagv könyveknek szüksége, 
avagy a nálok levő ajándék gyengesége miatt nem érkez-
nek az nyelvünkön rövid iráskaból épületet vehessenek, 
ezt közre kiadni nem ítélem haszontalannak. Jmérem 
pedig, hogy ez esekélv ez nehánv levélre férhetett irásocs-
kát méltatlannak állítják némelyek az Felséged neve alatt 
vitézkedni; de minthogy felséged a mysteriumnak értel-
mére gerjedez, ez adott nekem arra okot, hogy felséged 
ilyen dicsőséges és idvességes okulását hallgatással el ne 
temetném . . . Az nagy Isten . . . felségedet ez életben 
tartsa meg stb. stb. Cassán, 26. ápril. Anno 1622. Felsé-
ged alázatos cáplánya Alvinczi Péter. 

»Az keresztyén olvasónak« felsorolja, miként nem 
óhajtja meg magát a keserves fohászkodástól; midőn e 
munkához kezd; mert a pokolbeli sátán az üdvösséges 
tudománynak ágazatit is menvnyire megmocskolta, homá-
lyosította. A többi közötTJJaz Isten fiának végvacsorai 
szent tudományát. Nem elég, hogy idegen isteni imádást 
támasztott belőle; mert a római valláson levők a felmu-
tatott teremtett kenyeret leborulván, mint teremtő örök 
Istent ügy imádják, elhitetvén az együgvü népet, hogy 
szintén úgy áldozza meg a pap az isten és ember Jézus 
Krisztust, mint az keresztyén megáldoztatott, csakhogy az 
áldozat vér nélkül vagyon. Ez mondom nem elég, hanem 
eszeket vesztette az ezermester az evangélikusoknak is és 
ez felett viszálykodó harcot támasztott, mehből közöttük 
egybe, békélbetetlen gyűlölség eredett. Ezekhez járul sokak-
ban az igaz értelemnélküivalóság, mely miatt az úrvacso-
rájával való élés haszontalanná leszen: sőt. az urvacsorá-
jának méltó nevezetét is e lveszt i . . . De vidámságot vesznek 
sz. Pál tanításából, hogy szükségképen így kell lenni, 
hogy az álhatatosok megismertessenek . . 

Ez elő-beszédet követi: I. »Az Urnák sz. vacsorá-
járól való predicatio az sz. Pál tanítása szerint. I. Corinth. 
II. a vers. 16-ad v. 30. stb. 

II. Az tractatusra alkalmaztató beszéd. 
III. Az felvett igék magyarázatának summája és rendi, 

Summa. Bészek. I , II tanúság 1., II., III. rész (megfelelő 
tanúságokkal). 

IV. Az urvacsorájáról egynehány kérdések és fele-
letek. Az olvasónak. 

V. Az urvacsorájáról való szükséges kérdések: 
1. Kérdés: Miből kell szerzeni a urvacsoráját? 

Felelet: Kenyérből és borból, mivelhogy így írja sz. Pál 
az evangyelistákkal egyetemben, hogy Krisztus urunk 
kenyérből és borból szerzette. 

2. Kérdés: így értettek-e erről a régi doctorok? 
Felelet: Ugy a görög, mint a latin irók kenyeret és bort 
kívánnak stb. 

3. Kérdés: Micsoda maghói sült kenyérnek kell 
lenni? Felelet: Búza. rozs, vagy egyéb veteuiénymagból. 

4. Kérdés: Hatha valamely föld szegeletében ez 
nem volna, hanem gyökérrel, vagy egyéb eledellel élné-
nek, lehetne-e azzal urvaesorája ? Felelet: A hol nincs 
kenyér, ott növények gyökereiből őrlött lisztből süttessék 
kenyér. Béza értelme: »Ubi panis. aut vini nullus est 
usus, vei nulla copia, coena Domini vite celebrabitur, sí 

VIII. »Az Urnák szent vacsorájáról való intés« Alvinczi értelme 
az Ur vacsorájáról. Egyezése Kálvinnal. Urvacsora-osztás módja 

Kassán 1622. 

Az 1619-ik évi karácsonykor. Alvinczi Peter ostyá-
val osztotta Pozsonyban az urvacsoráját, mint fentebb 
előadtuk. Ez eljárás szemet szúrt a szigorú kálvinistáknál, 
mint ez kitűnik Kanizsai Pálfi János szintén fentebb közölt 
bejegyzéséből. A fejedelem igazolásra szólította fel Alvin-
czit. ki azt írásban nyújtotta be. E munka 1622-ben 
nyomtatásban'is megjelent Kassán, következő cím alatt: 

»j\.z Urnák,_szenj.^j&esqrájáról való reovid Intés 
az Szent Pál apostol tanítása szerént. Egy^nehány szük-
"séges kerdesekel és féleletekíT~^yéfemben. Irattatot Al-
vinczi Péter által. Nyomatta Cassán Nicolaus Mollerus«. 

A szerző »Az Felséges Bethlen Gábornak Isten ke-
gyelméből Magyar, Tót, Horvát etc. országoknak választott 
királyának, Erdélyországnak fejedelmének és Székelyek 
lspányának, mint kegyelmes urának. Istentől ez világon 
csendes békességes birodalmat, az következendőn örök 
boldogságot kíván.« 

Majd az ajánló levélben ily okát adja a munka 
megjelenésének: »Ezelőt.t. három esztendővel — úgy mond 
— kegyelmes Uram Felséged kegyelmes parancsolatjára 
az IJrnak szentséges vacsorájáról Krisztus urunk szent 
szerzése szerént, az mély rövid tractatust együgvü érte-
lemmel írásomban béadtam volna, nyomásban akartam 
mostan kibocsátani, im ez bizonyos okokért Először, 
mert találtatnak némelyek még szintén az minnen atyánk-
fiai közül is, kik azzal mossák nyelvöket, hogy mi kassai 
magyar tanítók az urvaesorája felöl való igaz isteni tudo-

1 Ugyanott 139. lap. 
2 Ugyanott. 
3 Franki »Pázmánv Péter és kora* I k. öUfi. lap. 
11 Thurzó Gy.-né Czobor Erzsébet levele Révay Péterhez 

1622. márc. 8. (Deák Farkas »Magyar hölgyek levelei* 191—192. lap. 



quod panis et vini vice ex usu communi suplex, adbi-
beatur«. Némelyek szerint inkább nélkülözni kell az ur-
vacsorát. 

5. Kérdés: E két értelem közül melyik a helyesebb? 
Felelet: Inkább valamely tápláló étellel kell azt pótolni, 
mint nélkülözni. 

6. Kérdés: Micsoda erről a Lerius értelme? Fele-
let : Krisztus a Júdeában szokott ételből és italból szer-
zette az urvacsorát. Ha Amerikában szerzette volna, az 
ottani tápszerekből vette volna. 

7. Kérdés: Micsoda a sz. vacsorában a substantiale, 
azaz valóság? Felelet: Szent beszéd, lelki tanítás, a 
kenyér és a bor. 

8. Kérdés: Nem jó tehát a holott közrend, egyházfiú. 
avagy harangozó osztogatja a poharat? Felelel: Nem. 

9. Kérdés: A kenyérnek minémünek kell lenni, 
kovászosnak-e, avagy kovásztalannak ? Felelet: Az izrae-
liták a húsvéti bárányhoz kovásztalan kenyeret használtak. 
Krisztus is ilyet használt; de ez nem ellenzi a kovászos 
kenyerei. Az ostya nem kárhoztatandó. 

10. Kérdés: Igaz úrvacsorája vagyon-e tehát ott, 
a hol ostyával osztogattatik ? Felelet: Igaz. 

11. Kérdés: Tehát a fractio, vagy a kenyér meg-
szegéséről mit kell érteni? Felelet: Pareus szerint, a 
kenyér megszegés szükséges az úrvacsorajában. 

12. Kérdés: Igaz úrvacsora tehát-e az, a holott az 
ostyát megszeldelve viszik elő és az egyházi szolga ügy 
osztogatja? Felelet: Nem mondhatni, hogy nem igaz, 
de fogyatkozással való. 

13. Kérdés: Nem állatja szerint való rész-e tehát 
a szegés az urvacsorának ? Felelet: Non pars essentialis, 
verum integrális. 

14. Kérdés: Az oltárról való osztogatás kárhozatos-e? 
Felelel: Nem; de Pál asztalt említ. 

15. Kérdés: Az egyházi emberek kezéből kézzel 
kell-e fogni a kenyeret, avagy csak szájjal kell venni? 
Felelet: Az apostolok kézből oszták. 

16 Kérdés: Honnan költ tehát tehát az, hogy néme-
lyek szájokkal veszik? Felelet: A transsubstantiatioból. 
A laicus méltatlan kezébe venni. 

17. Kérdés: A térd-hajtás felől mit kell Ítélni? 
Felelet: Nem szidalmazandó, ha nem a symbolumra 
nézve történik, hanem a mennyországban dicsőségesen 
uralkodó Jézus Krisztusra. 

18. Kérdés: A kenyeret és bort a megszentelés 
után minek kell mondani ? Felelet: Krisztus testének, 
vérének. 

19. Kérdés: E szónak formája: ez az én testem, 
ez az én vérem, nem változtatja-e meg a kenyeret és 
bort állatjában ? Felelet: Nem, hanem megszenteli. Ha 
megváltoztatná, akkor Jézus ezt mondta volna: ez a 
kenyér én vagyok. 

20. Kérdés: Csak jegye tehát a kenyér a Krisztus 
festenek? Felelet: Jegynek mondhatni ugyan, hanem 
olyannak, melv a jegyzendő dolgoknak valóságát ob-
signálja. 

21. Kérdés: Mondhatni-e ezt igazán : hogy a kenyérrel 
a Krisztus testét eszszük, az borral az ö vérét iszszuk? 
Felelet: Mmynyei eledel szerint. 

22. Kérdés: Nem tartja-e az helvética confessio, 
hogy realiter, valóságosan h gyen az Krisztus teste a 
sz. vacsorában? Felelet: Calvin szerint: a Krisztussal 
való részeltetésről tétetik bizonyossá a hivő, valahány-
szor urvacsorával él. 

23. Kérdés: Micsoda ceremóniával kell osztogatni 
a s z . vacsorát? Felelet: Az ekklézsiák szabadságában áll, 
hogy különféle ágendával éljenek. 

24. Kérdés: Mutass egy példát, néhol micsodás 
ceremóniával élnek? Felelet: Kassán: I. Poenitentiat 
hirdet. 2. Nyolcad nap előtt a poenitentia megújítása. 
8 Az úrvacsorája napján predikátio utan intünk, buzdí-
tunk, vigasztalunk, rettentünk — mond Alvinczi — azután 
a cáthedrából leszállunk. 4. A chorus énekel, mig az 
oltárhoz (mert nálunk az van), a hivők gyülekeznek. 
5. Egyikünk előáll és az urvacsorának méltóságos voltáról 
tanit. (Sz. Pál próbát kiván). 6. Közgyónást hirdet. 7. Con 
fessio, közgyónás. 8. Próba. (Három kérdés e felelettel: 
Hiszem. 9. Absolutio. 10. Consecratio: »Én az úrtól 
vett3tn stb.« 11. Egyikünk a kenyeret avagy ostyát oszto-
gatja, a másikunk a poharat. 12. Először a férfiak, azután 
a leányzók, végezetre az asszonyi állatok communicalnak. 
13. Végül letérdepelnek és áldást mondanak. 14. Gratia-
rum actio. (Úrvacsora vetele után való könyörgés). 15. Di-
missio seu missa. (Elbocsátása a gyülekezetnek : Áldottak 
legyetek házaitokban, házaitokon kivül stb. 

(Folvl. köv.) //. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A protestáns egyháznak és misszióinak 
ismertetése s jeien állása az egész földön, különös tekin-
tettel a magyar protestáns egyház misszióira Magyar-, 
Erdély-, Horvát-, Szlavón-, Bosnyák-. Oláh-Moldvaorszá-
gokban és a magyar tengermelléken címmel ez év folyamán, 
egy 30—40 ívnyi kötetet óhajtanék kiadni, mely a nagy-
érdemű olvasó közönség elé tárná a föld összes egvház-
testeit, bámulatot keltő számtalan, üdvös intézményeikkel 
s óriási összegekbe kerülő missziókkal egyetemben. Valami 
érdekes, valami szivet-lelket gyönyörködtető azt tudni, 
különösen nekünk magyaroknak, — kiknél a misszió még 
csak bölcsőben síró s édesanyjára váró kis gyermek — 
hogy az egész föld kerekségén egy-egy protestáns egyház-
testnek hány üdvös intézménye és hány áldásosán működő, 
misszionáriussal ellátott missziótelepe, állomása van és 
hogy mily rengeteg összeget áldoz egy-egy külföldi a 
magyar református egyháztestnél sokkal kisebb — egy-
háztest a misszió ápolása, fentartása és tovább-tovább 
fejlesztése! A protestáns egyházak mellett érintve lesznek 
a többi keresztyén felekezetek is s a mennyire lehet, az 
e<íész földön levő missziókkal. Sőt ismertetve lesznek meg-
lehetősen, ha nem is egész körülményesen a zsidók, 
mohamedánok, pogányok is A munka, mely magyarban 
még nem található, ez év folyamán jelenik meg, ha ele-
gendő előfizető ígérkezik. Ellenkezőleg, nagy fájdalmamra, 
nyugovóra száll megint a 13 év óta működő szerény 
misszionárius ládája fenekére, várva jobbb időkre, a világ-
misszió s a magyar protestáns egyház missziói iránt job-
ban érdeklődő nemzedékre. Előfizetési ára 2 frt, 4 korona, 
mely összeget, vagy legalább csak előjegyzést, méltóztassék 
Nemes-Kisfaludra posta-Böhönye (Somogvmegye) április 
hó l-ig beküldeni. Fáncsilc János, ev. ref. misszionárius 
lelkész. — A hézagpótló munkára, mely irodalmunkban 
úttörő a. maga nemében, különösen felhívjuk a protestáns 
közönség figyelmét. A missziói érzék fejlesztésére liazank-
ban nagy szükség van. Különösen az evangéliumi keresz-
tyénség előtt áll az a dicső hivatás, hogy az evangélium 
hittámasztó és erkölcsnemesítő erőit a magyar nemzetnek 
közkincsévé tegye. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadása-
hói megjelent a 61 —1;4. füzet s ezzel megkezdődött a 
nagy vallalat V. kötete. A füzetek, mint rendesen, gazda-



gon vannak illusztrálva, úgy .szövegábrák, mint mellék-
letük tekintetében. E négy füzethez a következő külön 
mellékletek vannak csatolva; Dánia térképe, Posner és 
fia müintézetéböl, Daratisztító gépek, a Dardanellák tér-
képe, Dinamo-elektromos gépek 1 — 4. lap. Debreczen város 
szinnyomatü tervrajza, a Déli vasút magyarországi vona 
lainak térképe. Dercetisztító gépeli, Devon-szisztema, a 
Diadoehok országainak térképe. Posner intézetéből, Diasz-
szisztema, Diluvium, Satyr Dionysos-yyermekkel, igen 
szép répnyomás a Pallas nyomdájából. A szövek a Dani-
mara cikktől egész Descartes-ig terjed s a számos, nagy 
gonddal és alaposan írt cikkek közül kiemeljük különösen 
a következő fontosabbakat: Dánia (dr. Brózik és dr. Man-
gold), Dán nyelv és irodalom (dr. Baján \ Dante (dr. Badó 
A), Dayka Gábor (dr. Négvessy), Deák Ferencz (dr. Mar-
ezali), Debreczen (dr. Thirring), Decentralizáció (dr. Heil), 
Déli vasút (Dobieczky S.\ Délszláv nyelvek és irodalmuk 
(dr. Bojniőié), Dembinszki (Sebestyén Gyula), Demokrá-
cia (dr. Schwarcz Gyula), Demokratizmus (ugyan az). 
Demologia (dr. Körösi J.), Demostbenés (dr. Vári), Dénár 
(dr. Frölich R. és dr. Zigány), Deportáciő (dr. Heil). Az 
egyházi és theologiai vonatkozású cikkek között neveze-
tesebbek : Dániel próféta, Darvinizmus (Alexander B.), 
Dávid király, Dávid Ferencz (Farkas J.), Debreczeni hit-
vallás, hitvita és zene (Zoványi J.), Debreczeni kollégium 
(Balogh F.), Debreczeni Ember Pál (Balogh F.), Deizmus, 
Descartes stb. A Pallas Nagy Lexikona megrendelhető 
minden könyvkereskedésben s a kiadó részvénytársaság 
még azt az áldozatot is meghozza, hogy azoktól, akik 
egy külföldi, vagv régibb magyar Lexikon birtokában 
vannak, ezeket bizonyos összegért cserébe átveszi. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hirek. Dr. Kecskeméthy István paksi 

lelkipásztor a »Kis Tükör* fel. szerkesztője f. hó 20-án 
Budáról Paksra költözött; a Kis Tükörbe szánt kéziratok, 
valamint a lapnak járó cserepéldányok ezentúl Paksra 
címzendők. — Fáncsik János nemeskisfaludi lelkészt, ki 
huzamos időn át Horvát-Szlavonországban misszionárius-
kodott, a komárommegyei Naszály község reformátusai 
rendes lelkipásztorukká választották. — A borsodmegyei 
(reszt község ref. egyházában lliury Sándor hubói lelkész 
választatott lelkipásztorrá. — Masznyik János tiszaföld-
vári ev. lelkész, dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. tanár 
és szerkesztő édes atyja a napokban ünnepelte teljes 
csendben lelkészkedése 50-ik évfordulóját; az IJr agg 
Szolgájának még sok esztendőt toldjon éveihez a kegye-
lem Istene! — Szász Károly dunamelléki püspök a Budáról 
Paksra költözött dr. Kecskeméthy István helyére Haypál 
Benő pesti s. lelkészt helyezte át, Haypál Benő helyére 
Kurdi Béla budapesti hitoktatót és Kurdi helyére Szabó 
Károly paksi h. lelkészt. 

* Protestáns országos árvaházunk választ-
mánya folyó hó 15-én Kovácsy Sándor elnöklete alatt 
Beliczay, Csengey, Haberem, Horváth Sándor, Kéler N., 
Kenessey B., b. Koehmeister, Szontagh F., Szőts F. és 
Zsigmondy .1. vál. tagok jelenlétével ülést tartott, melyen 
bejelentetett, hogy árvaházunkban 30 növendék számára 

a kézügyesség (az ügynevezett »slöjd«) tanítására Gutten-
berg Pál vezetése alatt a tanfolyam január elején meg-
nyílt s a felszerelési költségekre a közokt. kormány némi 
segélyt helyezett kilátásba. A karácsonyfa ünnepély alkal-
mával a választmány nő tagjai 1855 frtot és jelentékeny 
természetbeli adományt gyűjtöttek. A protestáns bál tiszta 
jövedelme mintegy 2420 frt volt. miből mintegy 600 frtot 
magok a bálanyák (gróf Bethlen Andrásné, Hegedűs 
Sándorné, Szilassy Aladárné, Dániel Ernőné stb.) adtak 
össze. Özv. hatvani Deutsch Bernátné férje emlékére az 
árvaháznál 500 frtos, Barkassy Géza tagsági díja meg-
váltásául 100 frtos alapítványt telt. Egyesületünk a székes 
főváros tanácsa által ajánlatot kapván az árvaháznak 
iskolai helyiségül való megvételére, a választmány beható 
eszmecsere után az intézetnek 240—250 ezer írtért való 
átengedését elvileg kimondta és az egyesség eshetőleges 
megkötésére egy szűkebb körű bizottságát felhatalmazta. 
A vásár létesülése esetén a választmány Budán fog alkal-
mas telket venni s azon a mostaninál nagyobb, mintegy 
150 árvára való intézetet építtetni. Hegedűs István árvá-
nak 30 frt segélyt, Varga Piroska iglói praeparandiai 
növendékünknek továbbképzésre 50 frt segélyt szavazott 
meg, Bíró Emma fővárosi árvaleányt rendkívül sürgős 
ok miatt az intézetbe soron kívül f<Mvette a választmány. 
Némely bizottságok kiegészítése s más kisebb ügyek elin-
tézése után az iílés véget ért. 

* A református ifjúsági egyesület vallásos 
estélye f. évi február 14-én az ág. ev. egyház dísztermé-
ben minden tekintetben fényesen sikerült. Az estély prog-
ramrnja a következő volt: 1. »Mily boldogság«. Előadja 
a nők és férfiak kara. 2. Ima. Pataky Dezső, ref. theo-
logus. 3. Megnyitó. Szilassy Aladár, az egyesület elnöke. 
4. Felolvas Szabó Aladár, theol. tanár: »Az ifjúsági egye-
sületek világcongressusai« címen. 5. Solo-ének. Saár Lajos-
tól. Előadja: Fröhlich Feodora k. a. Zongorán kiséri: 
Fröhlich Amanda k. a. (zenedei növendékek). 6. a) Bach-
Air, b) Goldmark-Air, hegedűn előadja: Kállay Zoltán, 
harmoniumon kiséri Anyelotti Bezső (zeneakadémiai növen-
dékek). 7. Részlet az Illés-oratóriumból. Előadja a nők 
és férfiak kara. A sopran-solot KasiU Margitka k. a., 
a baryton-solot Szeles József, ref. theologus énekli. Kar-
mester Hoffmann Viktor, zenedei tanár. 8. »Tarantella« 
Moskovsky-tól. Zongorán előadja Burghardt Irén k. a. 
9. »A Miatyánk képben«. (Firle Watler képei szemlélése 
közben) Költemény írta : Dr. Hegedűs István. Előadja: 
Gertjcly Antal ref. theologus. 10 Zárszó Szász Károly 
püspök az egyes, tisztb. elnöke. 11. Zárima: Kenessey 
Béla. theol. tanár. — Legnagyobb tetszést a hegedűszám, 
az Illés-oratorium előadása és a szavalat aratott. A közön-
ség minden ülő és álló helyet zsúfolásig megtöltött nem-
csak a teremben, hanem a karzaton is. 

* A gyülekezetek köréből. A budai reformátusok 
ritka szép módon vettek búcsút szeretett h. lelkészüktől, 
dr. Kecskeméthy Istvántól, ki tudvalevőleg Paksra válasz-
tatott rendes lelkésznek. A nők közadakozásból egy gyö-
nyörű Krisztus-festménynyel ajándékozták meg eltávozott 
h. lelkészöket; a férfiak szintén közadakozásból egy 12 sze-
mélyes ezüst evőkészlettel. Szép tett a budaiaktól, de 
meg is érdemli az, a kivel tették. Mert Kecskeméthy 
példás hitbuzgósága, nagy tevékenysége eltörölhetlen nyo-



mokat hagy budai egyházrészünk hitéletében. Az az egy-
házi ébredés és folyton erősödő vallásos közszellem, mely 
Budán oly örvendetesen tapasztalható, első sorban a 
Kecskeméthy Krisztusért, égő lelkének tulajdonítható, isten 
kegvelrne segítse őt hasonló szép dolgokra új otthonában, 
a paksi gyülekezetben is! 

* A protestáns irodalmi társaság felolvasásai. 
Február 16-án a Deák-téri díszteremben Kenessey Béla 
theol. tanár olvasott fel a protestáns egyház társadalmi 
munkássága cím alatt. Tömör áttekintésben ismertette 
először az őskeresztyének jótékonyságát, melynek láttára 
Julián az ismeretes szavakra fakadt: Ezek a galileusok 
hogy szeretik egymást! Majd a római egyháznak az 
érdemlő cselekedetek elvére épített jótékonyságát méltatta 
néhány szóval, s azután az evangéliumi protestantizmus 
társadalmi tevékenységét jellemezte. A protestáns alap-
vonás itt is a kegyelemből fakadó élő hit, mely hisz és 
azért munkál, szeret és azért tesz jót. A jótékonysági 
tevékenységben, mondá többek között, külföldön a kálvi-
nisták serényebbek és előhaladottabbak mint a lutherá-
nusok. de hazánkban fordítva áll a dolog; s ez a különb-
ség felolvasó szerint a két fő-reformátor egyéniségéből 
s jellemök alapvonásainak itt hívebb, ott kevésbbé hű 
követéséből származik. A jótékonyság munkáit a meg-
óvó, megtartó és hódító szeretet szerint osztályozta s a 
belmisszió e fajta intézményeit sorban ismertette. Leg-
többet a szegénvügygyel foglalkozott. A hazai protestan-
tizmus társadalmi tevékenységét még nagyon kezdetleges-
nek találja, de az ébredésnek most már mégis több 
figyelemre méltó jelét tapasztalja. Végül miután rámutatott 
arra, hogy a külföldi prot. egyházak bámulatos társadalmi 
tevékenysége a pápás egyházra is serkentőleg hatott, lelkes 
szavakban int az egyháztársadalmi jótékonyság felkaro-
lására. A lő teendő e téren a tevékenység gyülekezeti 
szervezése a presbyteriumok vezetése alatt. — A közön-
ség, mely nem egészen töltötte meg a termet, zajosan 
megtapsolta a magas röptű és szépen kidolgozott félol-
vasást. Szász Károly püspök pedig egy rövid felszólalás-
ban azt az észrevételt tette a felolvasásra, hogy a luth. 
és kálvinista jótékonyságnak hazánkban a külföldtől eltérő 
sajátságai nem annyira vallási, mint inkább faji okokra 
vihetők vissza, mert a német kálvinistáknál hazánkban 
is eléggé szervezett belmissziói tevékenység van. — Jövő 
alkalommal február 23-án Szöts Faricas fog felolvasást 
tartani a protestantizmus erkölcsi világnézetéről. 

* Középiskoláink köréből A karczugi ev. ref. 
gimnázium tanárkara február 3-ikán a tanszermúzeum 
javára felolvasó estét rendezett. Az este sikerült voltának 
ékes bizonysága a 202 frtnyi tiszta jövedelem. — A 
dunamelléki ref. főgimnáziumok tanártestületei, mint 
halljuk, február 22-én küldöttségileg tisztelegnek a köz-
oktatási miniszternél, hogy megköszönjék neki az országos 
tanári nyugdíjintézetről benyújtott törvényjavaslatot. 

* Orgona hangverseny. Február 17-én a 111. or-
gona hangversenyt rendezte Szotyori Nagy Károly a 
Kálvin-téri templomban. A műsor jobbára klasszikus 

darabokból és változatosan volt összeállítva. Az önálló 
orgonaszámokat Altdörfer V. a soproni evang egyház 
kitűnő orgonistája játszta kifogástalan technikával és 
művészi bravúrral. Egressy G. Etelka kisasszony gyönyörű 
tenorjával szépen énekelt egy részletet az lllés-oratorium-
ból. A férfi kar két ízben szabatosan és erőteljesen adott 
elő néhány vallásos darabot. Az orgona kíséretet mind 
a solo- mind a karénekhez Stojanovits Jenő szolgáltatta, 
közepes sikerrel. A közönség nem egészen töltötte meg 
a templomot. 

* Vallásos összejövetelek Pátkán. Fehérmegyé-
ből irják Lapunknak : Ügylátszik, hogy a belmissziót sür-
gető cikkek nem maradnak pusztában kiáltó sző. A gyüle-
kezetek pásztorai és tanítói ebben az irányban is mind 
többen teszik kezöket az evangéliumi munka ekeszarvára. 
A pátkai lelkész Biczó Pál, megértve maga is az idők 
jelét a tél folyamán az iskola nagy helyiségében vallásos 
összejöveteleket rendezett, melyeken ő és a tanító, külö-
nösen az aktuális kérdésekről népszerű, eszméitető fel-
olvasásokat tartottak. A híveknek igen megtetszettek ezek 
az összejövetelek; el is terjesztették a hírét, úgy, hogv 
a legutóbbi összejövetelen már a falubeli kath. atyánkfiai 
is részt vettek, nagy lelki örömmel fogadván a nekik 
szokatlan lelki táplálékot. Részünkről őszintén gratulálunk 
a megkezdett munkához, s reméljük, hogy a siker, a hívek 
öntudatra ébresztése nem fog elmaradni! (—y—v) 

* A latin Írásbeli az érettségi vizsgálatokon. 
Az orsz. közoktatási tanács középiskolai szakosztálya ez 
évi február 16-án Heinrich Gusztáv dr. elnöklete alatt 
ülést tartott. A napirend első tárgya a gimnáziumi érett-
ségi vizsgálati latin pensum volt. A miniszter felhívta a 
tanácsot, tegye tanulmány tárgyává, vájjon a magyar-
latin seriptum, melynek mellőzését mind az irodalomban, 
mind a szakkörökben több oldalról sürgették, az érettségi 
vizsgálat lényegének s a latin nyelvtanítás eredményének 
kockáztatása nélkül, mint tanulmányi végső cél, el volna-e 
ejthető, s ha igen, milyen más intézkedéssel pótolható? 
A kiküldött bizottság (Hóman. Fináczy, Kármán, Csen-
geni javaslatát a szakosztály magáévá tette s hosszabb, 
érdekes eszmecsere után oly értelemben határozott, hogy 
a latin seriptum, mely egész latin tanításunk jelenlegi 
módszerével és feladatával nincsen összhangban, min-
den aggodalom nélkül elejthető. Helyébe a szakosztály 
a következő feladat kitűzését javasolja: 1. Latinból ma-
gyarra való fordítás az iskolában tárgyalt írók nem 
olvasott részeiből, még pedig a) költőiből 20—25 sor 
és b) prózaiból 25—30 sor. továbbá 2. a fordításul adott 
szövegeknek a tanár által kijelölt néhány helye gramma-
tikai és stilisztikai, néhány helye pedig tárgyi (mitológiai, 
arheológiai stb. szempontból megmagyarázandó. A feladat 
szótár nélkül oldandó meg. — A napirend második tárgya-
ként a középiskolai szakosztály előadója tett az 1892—93-ik 
tanévi érettségi ügyiratokról összefoglaló jelentést, melyet 
a tanács néhány módosítással helyeslő tudomásul vett. 

* A gyülekezetek életéből. Hód mező- Vásárhelyről 
irják: Az ev. ref. egyháztanács f. hó 5. 6. napjain tartott 
gyűlése a debreczeni egyetem részére eszközlendő szű-
kebb körű gyűjtéssel jegyzőjét megbízta; majd a vasár-
nap kellő megszentelése végett vasárnap-ügyi bizottság 
alkotását, az istenkáromlások, utcai fajtalan beszédek, 
nóták s megbotránkoztató magaviselkedések ellen a városi 
tanácsnok erélyes intézkedésre való felkérését elhatározta; 



(Nagyon bölcs határozat; vajha az elhanyagolt egyházi 
fegyelmet országszerte bölcs tapintattal felelevenítenék 
gyülekezeteink elöljáróságai! Szerh.) Az egyházkerületi 
világi aljegvzőségre dr. Haconi Lajos debreczeni jogtanárra 
adta szavazatait s az egyházmegyei gyűléseknek állan-
dóan Hódmező-Vásárhelven leendő tartása mellett nyilat-
kozott; a lelei I. egyház felsegélése ügyében vezérféríiai 
közül hármat nevezetes megbízatásokkal kiküldött stb. 

* Egyházi értekezlet Felső-Baranyában. Bara-
nyában, mint Lapunknak irják, a lelkészi értekezletek 
sorra keltek, sorra buktak. Volt azonban ki e romokon 
új tartós épületet óhajtott emelni. Befolyásos emberekhez 
írt, sürgetett, hogy álljanak a dolog élére. Hiába! Kiáltó 
szó volt a pusztába. A viszonyok azonban a közvéle-
ményben fordulatot idéztek elé, és a mult év november 
hó elején kibocsátott memorandum alapján az alakulásra 
felhívott 21 lelkész mind aláírt, s így az egyházi értekezlet 
megalakulása biztosítva van. A memorandumot Morvay F. 
n.-vátyi lelkész bocsátotta ki, s ugyanő fogja az alakuló 
gyűlést közvetlen a húsvéti ünnepek után Sellyére össze-
hívni. Az értekezlet incidentaliter felvetett kérdésekkel 
csak kivételesen foglalkozik. Minden indítvány előre beje-
lentendő s rendszeresen feldolgozva terjesztetik elő s leend 
megvitatva. Az értekezlet tagjaiul a tanítóság és az intel-
ligencia is felhivattak. Fősúly a vallásos erkölcsi kérdé-
sekre leend fektetve. Reméljük, hogy e mozgalom Bara-
nyában rég érzett hiány pótlására szolgál s áldásos gyü-
mölcseit több oldalon fogja felmutatni. Adja Isten ! 

* Vallásos estély Nagy-Kikindán. E hó 15-én 
tartották e fontos bánsági helyen, az első vallásos 
estélyt; és pedig már a kezdetnek kitűnő sikerével. A 
szépen kivilágított és fűtött templomi helyiség nemcsak 
hogy zsúfolásig megtelt, de az ajtón kívül is igen sokan 
szorongottak, hogy halljanak valamit. E nagy közönséget 
N.-Kikinda intelligens osztálya szolgáltatta felekezeti különb-
ség nélkül. A ref. és evang. családokon kívül nagy szám-
mal voltak római katholikusok és a műveltebb zsidók 
közül is számosan. A nagy érdeklődés magukat a ren-
dezőket is kellemesen lepte meg. Az estély programmja 
úgv volt összeállítva, hogy az tanulságos mellett kellemes 
is legyen. Először volt egy kéthangu műdarab eléneklése 
harmónium mellett, ezután a gyülekezet tevékeny lelkésze, 
Fekete Gyula olvasott fel a protestáns egyháznak a pátens 
elleni küzdelmeiről. Majd egy törvényszéki jegyző szavalt 
egy hatásos darabot, s végül volt egy igen szép karének-
nők és férfiak által előadva. A nagy közönség emelkedett 
hangulatban távozott el. a vezetők pedig azt a tapaszta-
latot merítették, hogy e nagyfontosságú helyen egyházunk 
igen szép érdeklődést és vonzalmat ébresztett maga iránt, 
a mit tovább is ápolni minden lehető módon igyekeznek. 

* Hódmezővásárhelyi főgimnáziumunk állam-
segélye ügyében azt a értesülést nyertük, hogv a vallás 
és közoktatásügyi kormány a hódmezővásárhelyi ev. ref. 
főgimnázium részére már a jövő évi költségvetésében 
építkezésre 76,000, évi rendes segélyképen pedig 13,000 frtot 
vett előirányzatba. Melegen üdvözöljük közoktatásügyi 

kormányunk ez elismerésre méltó gondoskodását. Szivből 
örvendünk rajta, hogy egyházunk eme tanintézete e jelen-
tős segélyösszegekkel mind az épület tekintetében az újabb 
idők kívánalmainak megfelelően elláthatja magát, mind 
tanárai javadalmazását akként rendezheti, hogy főgimná-
ziuma abban a tiszta magyar nagy városban az egyházi 
érdekek mellett, nemzetünk közművelődésének, a hazafias 
irány ápolásának szolgálatában mind jobban és jobban 
megfelelhet szép hivatásának. 

* Gyászrovat. Benkő István rákospalotai reform, 
lelkésztársunkat súlyos csapás érte: kis fia, Benltö Ferencz 
egy heti kínos betegség után folyó hó 14-én elhunyt. A 
bánatos szülőknek, testvéreknek és nagyszülőknek adjon 
az Isten kegyelme vigasztalást. — Dr. Horváth József 
pápai theol. tanártársunkat megrendítő csapás érte nejé-
nek Horváth József né Kovács Hermina asszonynak élete 
31-ik, boldog házassága 12-ik évében hosszas szenvedés 
után történt gyászos elhunytával. A jóságos asszonyt, 
gondos édesanyát és feleséget férje és hat kiskorú árvája 
siratja. Uram Isten, adj erőt a szegény férjnek ez iszonyú 
csapás el hordozására! 

P á l y á z a t , 

A beregi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett harahási 
lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 

Jövedelem: 
1. Az 1893/4. évi kivetést vévén alapul: 

60 köböl buza 390 frt. 
2. Az 1 893/4. évi kivetést vévén alapul: 

36 köböl gabona 180 » 
3. 38 Vs hold föld (az ott jelenben fizetett, 

haszonbér mérve szerint) jövedelme . . . . 300 » 
4. Negyven azaz 40 szekér széna. . . 160 » 
5. 14 öl fa (ennek pénzzel leendő meg-

válthatását) legközelebb kérelmezni fogja az 
egyház az egyházmegyétől . . . . . . . 90 » 

6. 21/2 hold földnek az egyház által való 
akárhányszor! szántása, vetése, termésének 
learatása, behordása . 25 » 

7. Szőllő-ár kamat 12 > 

Összesen: 1157 frt. 

Ehhez jő még: a temető és czínterem termésének 
2/3 része, továbbá 12 frt adónak az egyház által való 
fizetése, egy holdon felüli beltelek használata, hat szobás 
papi lakkal s egyéb szükséges épületekkel s végre stóla. 

Mind e mellett ez egyház jó Il-od osztályú. 
Az 1894/5. évi lelkészi jövedelem az egyházmegyei 

lelkészi gyámintézetet illeti. 
A megválasztott harahási lelkészi állomását az egy-

házmegye által meghatározandó díjazás mellett közgyűlési 
megerősítés után azonnal elfoglalni tartozik. 

Az okmányokkal felszerelt pályázati kérvények bezá-
rólag folyó hó február 28-ig, Jándra,, u. p. Vásáros-
Namény a h. esperesi hivatalhoz küldendők. 

Debreczen, 1894. febr. 13-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

HORNYAVSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA liUUAPKSTh.N. 
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A döntés küszöbén. 
— Az 1868 évi LIII. t.-c. 12. §-a érdekében. * — 

A törvényhozás termében napok óta folyik 
a szóharc egy oly kérdés felett, melynek jobbra 
vagy balra dőlésétől függ a jelen és jövendő 
nemzedéknek sok, nagyon fontos érdeke. Elvekkel 
harcolnak elvek, eszmékkel küzdenek eszmék 
ellen. Ez a fél is, amaz is a közjót hangoztatja, 
egyik tenni mer és akar, a másik óvakodik meg-
bolygatni a létező állapotokat. Természetesen mint 
emberi küzdelemben, úgy itt is elő-elő tünedez-
nek mellékes önző érdekek, ám ezek nem tudnak 
foltot vetni azon vitára, melyhez hasonló 1791. 
óta nem sokszor fordult elő a magyar parlament-
ben. Az akkori országgyűlésnek Isten lelkétől 
ihletett szava véget vetett a kétszázötven éves 
üldözésnek, a 40-es évek vallási határozatai elti-
porták a felekezeti viszály és féltékenység magvát 
a reversalisok érvénytelenítésével, míg végre 1848. 
mindent újra alkotó szelleme föltette a koronát 
az áldosos munkára, midőn kimondá a teljes 
vallásegyenlőséget. Fájdalom, csak kimondott szó 
maradt, teljesedésbe nem mehetett. A viharos 
napok, évek után jött a békesség szelíd angyala, 
hogy írt adjon e megkínzott nemzetnek megszám-
lálhatatlan sebére. 1867/68-ban elsimítni akartak 
minden ellentétet, fátyolt vetni minden gyűlölkö-
désre és a kiegyezés e szellemének szülöttje 
gyanánt tekinthető az a törvény, melyet ma oly 
sokszor emlegetnek, az 1868. évi LIII. t.-cikk. 
Békére törekvő lelkek munkája, hogy békésséget 
áraszszon szét e hazában. Nem hiába akkor élt 
a nemzet bölcse és oldalán méltó társa, a messze 
világló szellemű Eötvös József, nem hiába támo-
gatta őket egész csoportja a régi nagy idők 

* A gyermekek vallásos neveléséről szóló törvényjavaslat 
keretéhen most van bizottsági tárgyalás alatt az 1868. évi inter-
confessionalis törvény módosítása. Lapunk mai száma két vezér-
cikkben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ezt a két, ellenkező fel-
fogású cikket az eszmék tisztázása s a fontos kérdés különböző 
oldalról való megvilágítása végett közli a Szerk. 

eszményi gondolkozású fiainak, meg is látszik alko-
tásukon, melyből hinti áldásteljes melegét a jó-
akarat, világol a bölcsesség. 

És most e művet megtámadják a szabad-
éi vűség nevében. Megtámadják az egyik oldalon 
azért, mert a gyermekek vallásos neveltetéséről 
szóló §-ában — mint mondják — korlátozza 
a szülők természetadta ősjogát. Megtámadják 
azok. kik semmi más jogot nem ismertek és 
nem ismernek, mint a pápai brevék és bullák 
jogát; kik zsoldos katonákkal tépették le az 
anya kebléről gyermekét, hogy átvigyék az egye-
dül üdvözítő egyház kebelébe, kik Montfort 
Simon kapacitációjával térítették a híveket a 
menyországba. Megtámadják, mert szerintök lelki-
ismereti dologban törvény nem intézkedhetik, de 
a »lutherani comburantur«-t feledve, most a sötét-
ség fiaihoz méltó anarchikus állapotot kívánnak, 
hogy a cape rape jelszóhoz híven, szabadon ha-
lászhassanak a zavarosban. 

És megtámadják a másik oldalon az elmé-
letekbe elmerült idealisták, kik elbizakodva nem 
létező erejükben, megszégyenítőnek tartják azt, hogy 
egyházuk érdekét országos törvény veszi oltalmába 
a minden csábító-eszközzel dúsan fölszerelt, gaz-
dag római egyház ólálkodó ágensei ellenében. Hi-
szen jó! Adják meg azt a rekompenzációt, mely igér-
tetik az 1848-ki törvényekben, állítsanak egyenlő 
sisakokkal, egyenlő fegyverzettel szembe egymás-
sal sík csatatéren, hol egyiknek sincs búvóhelye 
§-ok mögé, nem félek a harctól! Nem, mert csak 
egy erő döntené el a küzdelmet, az igazság örök 
ereje, az evangélium égi hatalma. Nem tudom 
ugyan, mi előny származnék akkor is ebből az 
ország valláserkölcsi életére nézve, ha a törvény-
nélküli állapot mintegy fölhívná az ellenfeleket 
a minduntalan való guerilla-csatározásra, midőn 
csak az lenne a jelszó: a ki bírja, marja. 

De azt tudom, hogy míg a milliókra menő 
püspöki javakkal, vallási, tanulmányi, térítési ala-
pokkal rendelkező római egyházzal szemben áll 



a szabad versenynek kitéve egy szegény, egy a 
megoldatlan feladatok ezerféle tömkelegében ver-
gődő protesláns egyház, melyet alamizsnával segé-
lyez az állam a nemzeti kultura érdekében tett 
szolgálataiért, addig az 1868. évi LIII. t.-cikk 
eltörlését nem tévedésnek, de bűnnek tar tanám 
nemcsak a protestáns egyház, de a magyar nem-
zeti szellem irányában is. 

Vagy talán érdekében van az államnak a 
protestáns egyházat gyengíteni ? Hiszen elég reámu-
ta tnunk a mostani törvényhozási küzdelmekre. 
Alig hogy reá lépeti az állam a szabadelvű alko-
tások terére, mindjárt szembe találta magával az 
ósdi szellemet és hogyha győzedelmeskedni tud 
fölötte, azt csakis a protestáns gondolkozástól 
áthatott közvélemény erejének köszönheti. Pedig 
úgy mondják, ezen alkotásoktól függ egy szabad-
elvű Magyarország jövendője. És most már méltó 
eljárás lenne-e az állam részéről, ha bajban, vész-
ben hűséges küzdő-segítő társát, a protestáns 
egyházat, mint kicsavart citromot eldobná magá-
tól s az interconfessionális törvényt eltörölve, 
ellensége martaléka gyanánt dobná oda. Mit szólna 
az ilyen morálhoz a tör ténelem? 

De szinte hallani vélem az ellenvetést, hogy 
ez a törvény úgyis csak szentelt víz, hiszen nincsen 
büntető szankciója. Ha a szülő akarta, elke-
reszteltethette gyermekét, mint számtalan példa 
mutat ta és szuronyos karhatalommal ugyan kinek 
ju tna eszébe valakit egyik vagy másik felekezetbe 
kényszeríteni? 

Hát hiszen ezt józan észszel senki sem 
akarja. De ne feledjük, hogy az evangélium tör-
vényeinek sincs karhatalmi szankciója, s mégis ki 
meri kétségbevonni örök érvényüket. Csak azért, 
mert egy törvénynek a végén nincs ott a börtön, vér-
pad, vagy bitófa, hát azt mindjárt töröljük el a 
liberalismus nevében? 

Csak azért, mert szabályozza a jogrendet, 
megmulat ja a szülőknek, hogy gyermekeik vallásos 
neveltetését illetőleg mihez kell tartaniok magu-
kat, s elejét veszi a családi életben előfordulandó 
viszálkodásoknak; csak azért, mert útját vágja 
annak az undok lélekhajszának, mely a megun-
dorodott hívőket az a theizmusba kergetné bele, 
hát most egyszerre dobjuk el, mint magát lejárt 
valamit, hogy ezáltal aztán teljesüljön a sötétség 
táborának törekvése s néhány fellegekben járó 
elmének álma. 

Háromszázados sebeket kötözött be ez a 
törvény, sok vér, sok köny hullt el minden betű-
jéért, míg létre jöhetett. Nem félnek-e, akik bán-
tani akarják, hogy fölkel sírjából a mult s reájuk 
dörgi: »Vissza, ez az én vérem gyümölcse, nem 
engedem bántani soha!« 

Gáspár István. 

A vegyes vallású szülők gyermekeinek 
vallása. 

Az 1868. LtlI. t-c. 12. §-ának megváltoztatása. 

Az 1 8 6 8 : LIII. t.-c. 12. §-ának megváltoz-
tatása, mint tudjuk, a kormány egyházpolitikájá-
nak oly lényeges alkatrészét képezi, hogy a nélkül 
igéretét be nem válthatja, sőt maga elé kitűzőit 
egyik célját, hogy a felekezeti villongásoknak 
véget vessen, el nem érheti. Jól tudom, hogy 
protestáns hitfeleim között sokan vannak, kik ez 
utóbbi állítást nem imák alá velem együtt, de 
hát nézetem szerint, majd a jövő dönti el, hogy 
melyik felfogás a helyesebb. 

Minthogy én abban a meggyőződésben va-
gyok. hogy a jelzett törvény ma absolute t a r t . 
hatatlan és okvetetlenül mással kell helyettesíteni . 
már csak azért is elmondom e tárgy körüli néze-' 
teimet, hogy az ellenkező felfogások egymás mellé 
kerülvén, bekövetkezik az állítás: »contraria iuxta 
se posita clarius elucescunt«; és ha így a felfo-
gások és nézetek egymással ellentétbe is állíttat-
nak, lehet remélni, hogy ezáltal az igazság helyes 
kinyomozásának teszünk szolgálatot. Ez utóbbi 
remény adta kezembe a tollat, midőn most az 
1 8 6 8 : LIII. t.-c. 12. §-ának tarthatatlanságáról 
kívánok szólani. 

Mindenki tudja ma már, ha csak annak 
idejében fülét be nem fogta, ^ogy a mostani 
egyházpolitikai kérdéseknek kiinduló pontja az 
1868: LIII. t.-c. 12. §-ának végrehajthatlansága 
volt és a kötelező polgári házasság behozatalá-
nak terve lett felvéve azzal a szándékkal, hogy 
a kath. klérus sérelmes viselkedése folytán végre-
haj that lan 68-iki törvény megszüntetésével annyi 
amennyi rekompenzáció nyujtassék azoknak, 
kiknek ama törvény, ha végrehajtható lett volna, 
védelmet is nyújtott volna. Igy, és nem megfor-
dítva történt a fejlemény, t. i. hogy az 1 8 6 8 : 
LIII. t.-c. 12. §-ának eltörlése rekompenzáció a 
kötelező polgári házasságért a római katholikus 
klérusnak. 

Ama törvény védelmet nyújtott a protestán-
soknak, sérelmes volt a katholikusokra nézve — 
legalább úgy vélték — mindaddig, míg ki nem 
tűnt két dolog t. i. hogy e declarativ törvény 
sanctiója csupán a hívek és méginkább a lelkészek 
jóakaratában, de semmi más egyébben nem volt; 
továbbá, hogy a törvény végrehajtása a modern 
technika legújabb vívmánya gyanánt tekinthető 
gyorsasággal előrántott dogmába ütközik a katho-
likus részről. Tény ugyan, hogy ha 1868-ban 
sanctióval látják el a törvényt, ma a világ egy 
dogmával szegényebb, de mint történni szokott, 
hazánk politikai és társadalmi helyzete nyugodtabb. 
De hát a multat visszaidézni nem lehet és ma 



már a törvény épp oly kevés hatálylyal rendel-
kezik a vegyes házasságból származott gyermekek 
vallására nézve — eltekintve a reversalis bepe-
relhetlenségétől — mintha nem is rendelkeznék. 
A szülék ott kereszteltethetik, abban a vallásban 
neveitelhetik gyermeiket, a hol és a melyben 
aka r j ák : azaz más szóval, jelenben az 1868 : 
LIII. t.-c. 12. §-a írott malaszt és jóformán nem 
egyéb, mint a szülék azon »szabad« rendelkezé-
sének biztosítása, melyet a lelkész dirigálhat, ha 
a szülékre némi befolyása van. Az a törvény a 
végrehajtást biztosító záradék nélkül alig nyújt 
többet a semminél. És én nem is hiszem, hogy 
akadna csak egy protestáns ember, ki azt mai 
alakjában fentartani kívánná. 

Tudom, hogy azt mondják sokan, hogy fen-
tartandó a törvény és végrehajtását biztosítani 
kell. Hát ez igen szép, de — ki merem mondani 
— kissé naiv felfogás. Különben, mivel a bizto-
sításra nézve különböző vélemények vannak, hát 
lássuk ezeket és azután ítéljünk. 

Hát biztosítani kell a végrehajtást oly tormán 
— mondják némelyek — hogy erős büntetést 
kell a megszegőkre törvényben kiszabni. Pedig ha 
ez érne valamit, vagy egyáltalában lehető volna, 
akkor ma nem állanánk olt, hol állunk. Hiszen 
a hires februári rendelet megadta a törvényhez 
a sanctiót, de Yiiába, mert a kath. klérus a dog-
mára appellált. Hogy itt csak rendeletről van szó, 
az a dolgon mit sem változtat, mert ha. olyfor-
mában keletkezik, mint ez a februári rendelet, 
épp úgy végrehajtható, végre is hajtandó, mert 
legis vicém obtinet: mint maga a törvény. Ha 
törvényt hoznánk, még az sem változtatná meg 
a, kath. dogmát, már pedig ilt nem az a kérdés, 
hogy törvényben, vagy törvénypótló rendeletben 
történik-e a lex imperfecta végrehajtása iránti 
intézkedés, hanem, hogy egyáltalában végrehajt-
ható-e az vagy nem. Az pedig ma már kétség-
telen, hogy mivel e törvény végrehaj tásában directe 
vagy indirecte a kath. lelkész szolgálata igénybe 
vétetik, a kath. lelkész pedig hitelve ellen csele-
kednék, ha a törvény végrehajtásához segédkezet 
nyú j t ana : a dogma folytán ama törvény bármily 
erős, bármily alakban megszabott büntetéssel sem 
volna biztosítva. Sőt a ma fennálló viszonyok 
között — sajnos ugyan, hogy Róma a dogmati-
zálásba belement — épen nekünk protestánsok-
nak, kik a lelkiismeret szabadságát hordjuk büszkén 
zászlónkon, nem lehet, nem szabad elveink meg-
tagadásával a lelkiismereti kényszer statuálására 
törekednünk. Hiszen ha ránk parancsolna az 
állam, hogy a bábák kereszlelését mi ev. refor-
mátus vallású protestánsok ismerjük el érvényes-
nek: nem engedelmeskednénk, mint nem engedel-

meskedtünk a múltban, mert ez dogma kérdése 
és ebbe semmi beleszólása az állami fenhatóságnak. 

De talán az egyszerű büntető határozatok 
mellőzésével is van út és mód e törvény érvény-
ben ta r tására? Neves emberek mondják, hogy 
igen és pedig felettébb egyszerű t. i. a törvény 
megmarad úgy a mint van ; lelkésznek az elkeresz-
telés vagy más vallásban nevelés esetében semmi 
beleszólása, hanem igen is a szülék kereskedhet-
nek, ha magukat az 1 8 6 8 : LIII t.-c. 12. §-a 
adta jogukban sértve érzik. Röviden e csodálatos 
panacae : »a szülék actorsága« neve alatt jelezhető. 

Nézetem szerint ez a felfogás, ha őszinte, 
még naivabb mint a másik; ha pedig olyan for-
mán mondatik, hogy a ki mondja, meg van győ-
ződve sikertelenségéről: alig lehet a megtévesztési 
szándék gondolatától eltekinteni. 

Ha a törvény absolute végrehajtható, akkor 
annak érvényessége szempontjából mi különbsé-
get sem tesz az actor személye és ez csak a 
subtilitas kérdése, hogy lelkész ne civódjék, hanem 
a szüle joggal követelheti vissza saját egyháza 
számára gyermekét. Csakhogy épen ott van a 
bökkenő, hogy a szülének ezen jogát is biztosítani 
kell ám, mert mit érne a szülének, hogy ő perel-
het gyermeke vallásáért, de a törvény, mely neki 
jogot ad, végre nem hajtható. Hogy pedig a tör-
vény absolute végrehajthatlan, az a fentebbiek-
ből már önként következik. Nem az itt a kérdés, 
hogy ki perel, a szüle panaszol-e vagy a lelkész, 
hanem hogy egyáltalában kényszeríthető-e az a 
plébánus, ki a gyermeket anyakönyvelte, a kivonat 
áttételére avagy pedig nem. Hiszen az állam, 
mint ilyen és az állam közegei nem felekezeti 
színezetűek, még sem voltak képesek odahatni, 
hogy az anyakönyvi kivonatot az 1868: LIII. 
12. §. szerint illetékes lelkész részére közvetíthet-
ték, mert a megkeresztelt gyermeknek más egyház 
részére való önként átengedése kath. felfogás 
szerint — akár állami közeg, akár szüle, akár a 
más felekezet lelkésze követelhetje is azt — dog-
mába ülköző dolog és egy egyház szolgájától sem 
lehet, azt követelni, hogy egyháza hitelveivel ellen-
tétbe jöjjön s .azokat megszegje. 

A szülék actorsága tehát csak akkor segítene, 
de akkor is gyengén, a bajon, ha a törvény az 
ő érdekükben végre volna ha j tha tó ; de ha az ő 
érdekükben ez megtörténhetnék, akkor semmi 
sem állana útját annak, hogy csak egyszerűen 
sanctióval láttassék el a törvény, mert már az 
csak nem tenne különbséget, hogy állami közeg, 
vagy szüle jut tat j a az illetékes felekezeti lelkész-
hez a kivonatot, avagy pedig ez a sok utánjárást 
elkerülendő, maga kéri azt. 

Minthogy a törvény absolute végrehajthatatlan, 
a perlekedő szüle épp oly kevéssé érne célt, mint 
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a perlekedő lelkész, ki eddig is igen sok esetben, 
épen a szüle megbízásából járt el. Már pedig a 
szülék actorsága sikerének biztosítása okvetlenül 
szükséges volna, ha egyszer kimondatnék, hogy 
csak a szüle kereskedhetik gyermekének vallása 
miatt, De hát épen ez a siker biztosítás az, a 
mi lehetetlen, a mire csodaszert még nem találtak 
fel azok, kik ezen igazán fontos dologról úgy 
beszéltek, hogy a megoldás csak a Columbus 
tojása, melynek egyszerű titkát ők feltalálták. 

Szinte feleslegesnek látszik már, hogy tovább 
is foglalkozzam e kérdéssel, hiszen oly tisztán 
áll az 1868 : LIII. t.-c. 13. §-ának végrehajthatlan-
sága, hogy színié alig kell egyebet felhoznom a 
kérdéssel elfogultság nélkül foglalkozók megnyug-
tatására. 

De azért mégis rá mutatok ama szülei acto-
ra tus egy másik oldalára, mely még akkor is el-
venné tőle kedvünket, ha a szüle kereseti joga 
biztosítható volna. 

Ugyanis, feltéve, de meg nem engedve, hogy 
a törvény biztosíthatná a szüle revindikálási jogát, 
az ily körülmények közölt létrejövő állapot felet-
tébb veszedelmes lenne ránk nézve. Mert az a 
szüle, ki gyermekét önként kereszteltette a más 
felekezet lelkészénél, vagy neveltetné a másik 
felekezet vallásában, ritkán kereskednék a miatt, 
hogy gyermeke adassék vissza azon egyház ré-
szére, a melynek tagjai közé tartoznék az 1868 : 
LIII. t.-c. 12. §-a értelmében. És a más feleke-
zet lelkésze kénye-kedve szerint gyakorolhatna 
befolyást a szülékre, hogy gyermekeiket az ő 
vallásában kereszteltessék és neveltessék. Más 
szóval az ily állapot csak annyiban különböznék 
az 1868: LIII. t.-c. 12. §-a helyett tervezett új 
törvényjavaslattól, hogy a szülék gyermekeik val-
lása felől tetszésük szerint rendelkezhetnének 
ugyan, de ezen tetszésüket nem a polgári hatóság 
előtt szabadon (az eredeti törvénytervezet szerint 
részben helyesen statuálva) a házasság polgári 
megkötése előtt gyakorolnák, s a mely szerződé-
sük által kötve volnának, hanem bármikor — 
mondhat juk — folytonos zaklatása alatt a hitfe-
lekezetek lelkészeinek, a mely zaklalás folytán a 
mi jog szerint bennünket illetne, sohasem volna 
biztosítva. 

Csakhogy szerencsére ez az állapot nem 
következhetik be, mert a szülék aktorátusában 
felfedezett szabadító idea halva jött a világra. A 
helyzet hiányos ismerete szülhet csak ily gondo-
latot, midőn nem vagyunk azzal tisztában, hogy 
nem attól függ a helyzet kibonvolítása, hogy ki 
perelhet a gyermek vallása miatt, hanem attól, hogy 
egyáltalán kiadható-e a kivonat a felekezeti lelkész 
által az általa vezetett anyakönyvekből azzal a 
tudattal, hogy ez a gyermek más egyház kebe-

lébe való felvételét jelenti; hogy nem az a kérdés, 
vájjon mely esetre csatolandó a törvényhez sanc-
tió, hanem hogy egyáltalában csatolható-e, hogy 
nem az az államnak feladata, hogy kevesebb 
lelkiismereti kényszert gyakoroljon, hanem, hogy 
a lelkiismeret szabadságát minden áron megóvja. 

Bevégzem nézetem előadását az elmondot-
tak rövid összefoglalásával. Az 1868 : LIII: t.-c. 
12. g-a fenn nem tartható, mert végrehajtani 
teljességgel nem lehet az állampolgárok legszen-
tebb jogainak sérelme nélkül. Szégyen ugyan 
azokra nézve, kik dogmává tehették e kérdés 
lényegét, de ma már ott állunk, hogy ra j tunk 
csak új törvény segíthet. 

Hogy a tervezett változtatás mennyiben elő-
nyös reánk protestánsokra nézve, az más kérdés 
és más tárgyalás keretébe tartozik. 

Pokoly József. 

Protestáns egyházaink állami dotációja. 
Az országot foglalkoztató egyházpolitikai nagy kér-

dések rendén, hol bizottsági tárgyalásokban, hol meg a 
törvényhozás termeiben az utóbbi napokban több izben 
fölmerült a prot. egyházak állami javadalmazásának kér-
dése. Lapunk mult számában közöltük a miniszterelnök-
nek az igazságügyi bizottságban tett ide vágó nyilatkozatát. 
Ennek lényege az, hogy: »már is lépések tétettek az 
iránt, hogy a valódi szükséglet megálla^3íttassék s mihelyt 
ennek tiszta képe fog a kormány előtt állani, nem fog 
elzárkózni az elől sem, hogy a szükséges segély nem 
évről-évre a budgetben, hanem mint állandó segély törvény 
útján biztosíttassék*. 

így a miniszterelnök a képviselőház egyik bizott-
ságában. 

A nemzeti párt vezére, gróf Apponyi Albert a kép-
viselőházban február 20-án tartott nagy beszédében a 
prot. egyházak állami javadalmazását egyenesen az egyház-
politikai törvényjavaslatok s különösen az 1868. évi tör-
vény revíziójának feltételéül állította fel. Beszédének ez 
a passusa következőleg hangzik : 

»Én az 1868: LIII. törvénycikk intézkedéseit elvileg 
sohasem helyeseltem, de nem tudtam annak megbirálását 
elválasztani a hazai történelmi fejlődéstől és nem tudtam 
ignorálni azt, hogy az ország lakóinak nagy része, a 
magyar társadalomnak egy olyan jelentékeny tényezője, 
a milyen a magyar protestántizmus, ezen törvényben meg-
nyugvást és az ezen törvény módosítására irányuló kísér-
letben nyugtalanságot talál. És azért mindig azt mondtam, 
hogy ezen törvény módosításának előfeltételeit csak akkor 
értük el, ha a nemzet életének oszlopait képező nagy 
egyházak közt, a magyarországi kath. egyház és a magyar-
országi protestáns egyházak közt az erőviszonyoknak 
egy bizonyos egyensúlyát helyreállítottuk. Ehhez soroltam 
a kath. autonomia létesítését, mely bizonyára erőnöveke-
dést fog nyújtani az országban a kath. egyháznak és a 
kath. elemnek, de egyszersmind azokat a nagy külső 
hatalmi eszközöket is, a melyek felett a magyar kath. 
egyház rendelkezik, nagyobb mértékben, mint eddig volt. 



a nemzet és a nyilvánosság ellenőrzése elé viszi. És ehhez 
tartozik az 1848. XX. törvénycikkben vállalt obiigónak 
beváltása, t. i. a protestáns egyházak egyházi és iskolai 
szükségleteiről oly mértékben való állami gondoskodás, 
hogy ők szegénységük címén és szegénységük miatt ne 
legyenek kénytelenek híveik áldozatkészségét a kimerü-
lésig igénybe venni. Ezt mondtam 1892-ben és miután 
én minden obiigómat, a mely az én akárhol, de külö-
nösen a képviselőházban és választóim előtt tett nyilat-
kozataimban foglaltatik, lelkiismeretesen beváltani akarom, 
a magam részéről, a nélkül, hogy magammal ellentétbe 
jönnék, nem is szavazhatok, az 1868 : LIII. t.-c. módo-
sítására mindaddig, míg azon előfeltételek nem teljesít-
tettek, a melyekhez ennek módosítását kötöm*. 

Az itt ismételve tett fontos nyilatkozatra, melyet 
a prot. egyház csak elismeréssel és köszönettel fogadhat 
a protestáns egyház, a képviselőház február 22-iki ülé-
sében Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter következőleg 
válaszolt: 

»Én abban a meggyőződésben vagyok, t. ház, hogy 
az 1848. XX. t.-c. gondolata, — ha igazságos akar lenni 
a törvényhozás — kell, hogy a törvényhozás eljárásának 
motívumát képezze. A gondolat, a mely abban ki van 
fejezve, abban áll, hogy minden egyház méltányosan 
részesíttessék állami dotacióban, az állami segélyezésben. 
Mert nagy az egyenlőtlenség. Vannak dúsan dotált egy 
házak; vannak olyanok is, melyek az évi segélynél más 
semmi dotációban nem részesülnek. Az 1848. törvény 
más alakban akarta ezt keresztül vinni, abban az alak-
ban, hogy minden egyházat az állam fizet a maga pénz-
tárából. Ez az első mód, hogy minden egyházat egyedül 
az állam fizessen, nem az az irány, a melyet viszonyaink 
közt a törvényhozásnak ajánlatba hozhatnék. Mert annak 
megvalósítása, hogy minden egyházi kiadás az állam 
pénztárából fedeztessék, azt az egyenes logikai követke-
zést vonná maga után, hogy az összes egyházi javak 
szekularizáltassanak. Hanem t. ház, én azon törvényhozási 
alapgondolatnak követelményét, hogy miután vannak gaz-
dagon dotált egyházak és vannak egyházak, melyek épen 
nincsenek, vagy igen csekély mértékben dotálva, hogy itt 
egy méltányos kiegyenlítésnek kell történni, helyesnek, 
eszközlendőnek tartom, de nem tartom az egyházpolitikai 
javaslatok föltételének. És megmondom, miért? Mert én 
igazságnak csak azt tartom, hogy az 1848: XX. törvény-
cikk gondolata abban az értelemben végrehajtatik akkor 
is, ha az egyházpolitikai javaslatok nincsenek. És én 
különösem nem tartanám helyesnek a protestánsokra 
nézve ezt az 1868: LIII. törvénycikk módosításával fel-
tétel és következmény viszonyába hozni Megmondom, 
miért ? Mert ha annak módosításához a protestánsok 
hozzájárulnak, már azok, a kik hozzájárulnak, teszik azt, 
vagy mert meg vannak nyugtatva és teljesen megbíznak 
egyházuk erejében; vagy azért, mert azt a közbékének 
és országunk nagy érdekeinek érzelmeikből meghozott 
hazafias áldozatnak tekintik, de semmi körülmények közt 
sem akarnám abba a szinbe keverni, mert mindig csak 
szin volna, hogy előbb ezért megfizettetni kívánják magukat. 

A mi az 1848. XX. t.-c.-nek alapját képező gondo-
latot illeti, azt viszonyainak megfelelő módon minden 
egyházra nézve valósítandónak tartom és különösen a 
protestáns egyházra, de tartanám még akkor is, ha az 
1868. évi t.-c. illető szakasza nem módosíttatnék, mert 
annak igazságos és méltányos alapja nem függ semmiben 
ama törvény fentartásától vagy módosításától és erre 
nézve egyébiránt a kormány felfogását részletesebben 
t. barátom, a kabinet feje úgy tudom ki fogja fejteni. 

Nyilatkozott egyébiránt már több alkalommal csak leg-
utóbb is egy más helyen, de szintén a nyilvánosság előtt.« 

Ezeket az előkelő helyről tett nyilatkozatokat, össze-
vetve a f. évre tényleg megszavazott 150 ezer frt állam-
segély javítással, fontos jelenségnek tartjuk prot. egy-
házunk anyagi helyzetének epedve várt erősítésére nézve 
Méltánylattal fogadhatjuk nemcsak a miniszterek Ígéreteit, 
hanem a nemzeti párt vezérének erélyes sürgetését is. 
Apponvi gróf most nem először emelt szót a protestánsok 
érdekében. Az úgynevezett »közpapok országos gyűlésé-
nek* mozgolódásai után ő volt az első, ki néhai Irányi 
Dániellel egyértelműleg a prot. papság anyagi helyzetének 
állami javadalmazás útján való javítását sürgette. Most 
is azt teszi s ezt mi, akár értsünk egyet a politikájával 
akár ne, mint protestánsok elisméréssel és köszönettel 
veszszük. Nem osztozunk azok nézetében, a kik Apponyi 
e jó indulatában csupán párt-politikai és taktikai fogást 
látnak. Ilyen silány politikai morált komoly államférfiúban 
nem akarunk feltételezni. Ez az egyházi-iskolái lap soha 
sem űzött pártpolitikát. Szabadelvű párt, nemzeti párt 
vagy függetlenségi párt előttünk másodlagos kérdés anya-
szentegyházunk és hazánk nagy érdekei mellett. Egyházunk-
nak javát kerestük s keressük mindenkor. 

Az egyházunk anyagi erősítésére célzó törekvést 
elismeréssel és köszönettel fogadjuk bármely oldalról. 

Mi a »közpapok« memorandumának megszerkesztése 
óta kitartó hűseggel sürgettük s sürgetni fogjuk a míg 
csak célt nem érünk, hogy a prot. egyházak állami dotá-
cióját az 1848. évi XX. t.-c. szellemében, de nem betű-
szerinti értelmében, a római egyházéval arányos mértékre 
fel kell emelni. Örülünk rajta, hogy most már kormány 
és ellenzék körében annyira megérett ez a felfogás, hogy 
megvalósulása mind több és több reménynyel biztat. 

Abban azonban teljesen Szilágyi Dezső miniszternek 
adunk igazat, hogy a prot. egyházaknak ez az állami 
erővel való anyagi megerősítése önmagában, az 1868. évi 
törvény módítása nélkül is obligót képez az államra nézve. 
Valóban mi nem szeretnők prot. anyaszentegyházunkat 
abba a színbe kevertetni, hogy az 1868-iki törvény módo-
sításáért megfizettetni kívánjuk magát. Mi bízunk a 
nemzet hazafiságában, hogy saját jól felfogott érdekéből 
s a prot. magyar faj erősítése végett az egyházpolitikai 
javaslatoktól függetlenül is igyekezni fog ezt a fajerősítő 
segítséget minél előbb és minél nagyobb mértékben meg-
adni a magyar protestántizmusnak. 

Az állami javadalom mértékének megállapíthatása 
végett szükség az államkormánynak biztosan tudni a prot. 
egyházak szükségeit. Nincs kétségünk a felől, hogy kon-
ventjeink az ez irányban már részben megtett, részben 
talán ezután eszközlendő összeírások, szükséglet-kimuta-
tások eredményeit a legteljesebb készséggel rendelkezésére 
fogják bocsátani az ország kormányának. A lelkészi fize-
tések rendezése s a prot. kongruának legalább 800 forint-
ban való megállapítása kívánt sikerrel csak ekkor fog 
eszközöltethetni. Adja Isten, hogy minél előbb sikerét lás-
suk e korszakos munkának! Sz. F. 



I S K O L A Ü G Y . 

Hitébresztés vallástanítás utján. 
A kezünk között levő egyházi lapnak hasábjain 

többször olvastunk már tartalmas cikkeket arról, hogy 
egyházunk hitéletét miképen kellene és lehetne élénkebbé, 
melegebbé tenni. Elismerem, hogy mind az, a mit e tárgy-
ban egyesek forgalomba hoztak, valóban nélkülözhetetlen, 
sőt ha feltehetném, hogy a hívek először válnak közö-
nyössé és csak azután fogyatkozik meg lelkükben a hitnek 
közvetlensége: akkor a pásztori gondozásra vonatkozó 
és már forgalomban levő nézeteket elegendőknek is kellene 
tartanunk a hit megújítására. Ugyanis ebben az esetben 
bizonyosak lehetnénk a felől, hogy a sokszor sürgetett 
gyakori érintkezés a közöny terjedését meggátolná és 
elmaradna ennek következménye, a hitetlenség is. Csak-
hogy a dolog egészen másként van: az emberekben előbb 
gyengül meg a hit és csak azután jön felszínre a közöny; 
elébb be kell következni a hitetlenségnek és csak akkor 
lesz az egyház terhe nehéz, igája gyülöletés. Hogy ez 
nem puszta szó hasogató bölcselkedés, arról mindenkit 
meggyőz a statisztika, mely midőn megmutatja, hogy 
egyházunk szaporodása nem arányos a létszámmal, föl-
tárja egyszersmind a ténynek két alapokát is: a kitéréseket 
és a kismérvű szaporaságot. Ez utóbbi tényt, ha figyel-
münkre méltatjuk, látni fogjuk, hogy nem pusztán érint-
kezésre van szüksége a híveknek, hanem hitre, mert sok 
helyen az egyháziasság oly jó lábon áll, hogy azt szinte 
fokozni sem kellene, de másfelől a gyermek-elhajtás álta-
lánossága ugyanott arról tesz tanúbizonyságot, hogy az 
erkölcsi cselekvések termőfája, a hit, van megromolva. 
Ehhez képest arról beszélni, hogy miként tartsuk fenn 
híveinkkel a folytonos és közös érintkezést, nem lehet 
oly fontos, mint annak tisztázása, hogy miként igyekez-
zünk hallgatóink hívővé tételét előmozdítani. Én meg 
vagyok róla győződve, hogy a legbuzgóbb lelkipásztori 
látogatás mellett is bekövetkezett volna ez a lanyhaság, 
ha az illetők számot nem vetettek volna a kor követel-
ményével, mert bár igaz, hogy a lelkipásztori látogatások 
hiánya és a hívek közönyössége együtt tünetkezik, de ha 
e kettőt okviszonyba hozzuk, már nem a tényállást kon-
statáljuk. A tényállásnak inkább megfelelő, ha az okot 
azon változásban keressük, mely tényleg beállt az embe-
riség világnézetében felekezetünk élete óta. Egyházunk 
első idejétől kezdve mindenki óriás léptekkel haladt a 
természettudományok terén. Csak három-négy félművelt 
emberrel kell szóba állnunk és meggyőződhetünk azon 
befolyás káros voltáról, melyet az előrehaladó, de meg 
nem értett természettudományok létrehoztak. Minden lép-
ten-nyomon hallhatjuk, hogy ma már ki hihetne a csodák-
ban, midőn minden jelenségre szabályozó törvényt isme-
rünk ; ki ragaszkodnék hittételeihez, midőn azoknak ellene 
szólnak a kor vívmányai?! Hogy az ilyen nézetek meg 
ne gyökerezhessenek, erre nézve nem lett volna elegendő 
a puszta látogatás és annál kevésbbé vezetne sikerre 
most a már megszületett nézetek átalakításában, ha cél-
pontunk nem ennek megdöntése lenne. Ehhez képest 
azonban nem a látogatások miként való folytatásáról 
kell beszélnünk, hanem arról, hogy mily tartalmú beszél-
getést kell folytatnunk, hogy a helytelen világnézet helyébe 
mást ültethessünk. Az bizonyos, hogy nekünk a természet-
tudományokat furcsa lett volna hódításukban gátolni, 
miután nekünk is létezési feltételünk a szabad vizsgálódás, 
sőt — tekintve azoknak érzékeink alá eső eredményét 

talán hiába való is lett volna és lenne most is, de az 
már rajtunk mult, hogy hallgatóink nem tőlünk hallották 
azokat meg először. Tehát ha van miért sürgetni a pász-
tori látogatásokat, akkor első sorban azért lehet azt 
tennünk, mert azzal egy csatorna nyílik meg híveink 
számára, melyen a hittel már összebékéltetett ismeret 
hozzájuk folydogál. Ekkor azután nem lesz felfogásukban 
egy csomó hamis elem, nem tátong ismeretök és hitök 
között áthidalhatatlan ür. Itt azonban már nem az a 
kérdés, kell-e látogatnunk híveinket, hanem csak az, hogy 
mit adjunk ilyenkor nekik. 

Ha azonban a bajt közvetlen ezen mulasztásból 
magyaráznám és orvosságot is ennek ellenkezőjében keres-
nék, alaposan megcáfolna az, a ki ellenem az erős tölgyre 
hivatkoznék, melyet az aláömlő zápor csak erősíteni tud, 
míg a gyenge hajtást összetöri. Ez az analógia mutatja, 
hogy ha vallás-oktatásunk kifogástalan lett volna, az 
ellenkező áramlatot a maga növésére tudta volna fordí-
tani a hitélet és nem törött volna össze az alatt. Ezekből 
kifolyólag tehát két helyen vár a munka: fent és alant. 

I. 

Mint az eddigiekből látni lehet, vallástanításunkat én 
úgy kivánnám berendezni, hogy annak eredménye egy 
szilárd vallásos világnézet legyen. Ha azonban tudjuk azt, 
hogy egyetlen világnézet, még a legmagasabb philosophiai 
rendszer sem más, mint egy szerződés az ember érzelmi 
és értelmi világa között, akkor azonnal láthatjuk, hogy 
az egységes cél a kivitelben ketté válik u. i. a vallásos 
világnézetnek föltétele az érzelemnek oly irányítása lesz, 
mely csak a vallásból vett békepontokat tudja aláírni, 
másfelől meg a kivánt egyesség csak úgy jöhet létre, ha 
az értelemnek tárházában nincsen tiltott árú. Tehát nekünk 
a vallás-tanítás által oly szilárd hitet keiiett volna támasz-
tani, mely soha ne alkudozzék, hanem mindent magába 
olvaszszon, másfelől pedig gondoskodni kellett volna arról, 
hogy semmi ismeret ne kerüljön a gyermek elméjébe, 
mely a vallással összebékéltetve nem volt. Azonban bár-
melyik oldalra vetünk is egy-egy futó pillantást, mulasz-
tást kell tapasztalnunk. Felekezeti iskoláinkban különösen 
mennyit tehettünk volna arra nézve, hogy minden ismeret, 
mit a növendék megszerez, ne csökkentse, hanem támo-
gassa hitét!? De ez nemcsak nincsen meg, hanem ilyen 
kísérlettel sem találkozunk. Emlékezzék vissza a szíves 
olvasó és vájjon talál-e oly természettant, természetrajzot, 
történelmet, gazdaságtant, melyben egynehány általános 
kifejezésen kívül valami kis emlékeztető is volna Istenre? 
Pedig ne gondoljuk, hogy ez a tanítást megnehezítené, 
vagy talán kivihetetlen volna. Az elsőre vonatkozólag 
épen az ellenkező áll, mert az általános természeti tör-
vényt a felhozott konkrét példa élővé; a természetrajznak 
egyes alakjaiból összehozható célosság azt emelkedettebbé, 
a történelmet a benne meg keresett isteni kéz oknyomo-
zóbbá, a gazdaságtant a hivőre vonzóbbá tenné. Ami 
pedig a kivihetőséget illeti, az kétségtelen. Például hozha-
tom fel, hogy a természettani dolgok között látszik-e 
valami jelentéktelenebbnek mint a hajcsövesség ? Pedig 
ha az ember tudja, hogy a növényvilág táplkozása nyug-
szik rajta, jelentéktelensége azonnal eltűnik és az Isten 
végtelen bölcsességéről jobban beszél ez, mint minden 
okoskodás. A légnyomás vájjon bir-e valami értékkel egy 
szegény paraszt fiúra úgy mint rideg törvény, míg ha 
megtudna róla már iskolás korában annyit, hogy e nélkül 
a vér ömlenék ki minden élő testből, vagy hogy rajta 
egyes érzékszervek működése nyugszik, mint pl. a hang 
hallásáé és a fény láthatásáé, midőn a rezgést közvetíti; 



talán később még megtudná azt, is hogy testi szerveink-
nek egyes szövetei csupán ezen nyomás alatt állnak elő: 
akkor sokkal szivesebben hallgatná azt, másfelől meg 
egész más világnézete volna a dolgok felöl. A természet-
rajz már a célosságban föltárná Istennek jóságát is. Maga 
az a tény, hogy az állatok bámulatos ösztönökkel vannak 
megáldva, mennyi sok szép reflexióra szolgáltathatna 
alkalmat, de tankönyveinkben nincs ebből csak egy mák-
szemnyi sem, pedig itt az egyes állatokról csak úgy nyerne 
egységes képet, ha legalább kiemelnénk a fajoknál azokat 
a sajátságokat, melyek épen jellegzetesek és a melyekből 
könnvü átszállni a teremtő jóságára. Igv az élet céljai 
szerint felmutatható különbségek — tudom magamról — 
soha nem enyésznek el, míg minden mesterséges össze-
foglalás kirepül a gyermek fejéből. Hogy a történet és 
a többi tárgy is mennyi anyagot szolgáltatna erre, azt 
nem is kell bizonyítani, hiszen a történelemnek, különösen 
pedig a magyar történelemnek végtelen sok eseménye 
önmagától is fohászt csal az ember lelkéből; az a sok 
küzdés és örökös remény mintha csak mutatná, hogy az 
Isten akit szeret megdorgálja, de mindig elé tárja azt is: 
»Ne félj, mert én veled vagyok*. 

Az kétségtelen tény, hogy ezt elmulasztottuk és ezzel 
lehetővé tettük azt. hogy midőn a gyermek az iskolából 
kikerül, rabjává lesz oly magyarázatnak, mely a való-
ságot megsem közelíti, vagy ha tovább folytatja tanulmá-
nyait, megszokja, hogy Istent csak a bibliában keressen, 
a tudományi pedig és vele a gyakorlati életet is tekintse 
ügy, mint a minek semmi köze a valláshoz, mint ezt 
napjainkban szomorúan kell tapasztalnunk. Ha azonban 
ilyen törekvések nincsenek is, megnyugtató lehetne az a 
körülmény, hogy iskoláink felekezetiek, tehát ezekben, 
ha a hittudat erősítésére nern használtatnak is fel a taní-
tott tárgyak, de talán gyengítésére sem. A dolog azonban 
nem mindenütt van így, sőt éppen az oly helyeken, hol 
legtöbb szüksége volna az embernek a vallás támogatására 
a sok csábítással szemben, mint pl. a fővárosban, ott 
épen községiek az iskolák. Ha már most ezekben nem 
nyílik tér a vallásos világnézet alakítására, önként követ-
kezik, hogy itt a szoros értelemben vett vallástanításnak 
kellene olyan erős hitet adni, a mely ne alkudjék meg 
mással, csak azzal, melyet hittudata sem kárhoztat. De 
ha felteszszük a kérdést, hogy vájjon alkalmas-e jelenleg 
használt módszerünk erre, tagadó választ kell adnunk. 
Én ugyanis határozottan állíthatom, hogy vallás-tanításunk, 
ha látszólag haladt is valamit a reformáció óta, tényleg 
a változott körülményekhez képest sikertelenebb, mint 
volt a régi. Nem mondom én, hogy most nem tanítunk 
többet, és hogy az egyes előadások talán nem haladtak 
paedagogiai szempontok szerint előbbre, de azt már hatá-
rozottan mondhatom, hogy maga a rendszer egy tévedé-
sen alapszik, mely a régi rendszerekben a körülmények 
által pótolva volt. Tekintsük meg u. i. milyen a mi mód-
szerünk. Vallás-tanításunk feloszlik három fokra: előké-
szítő, történeti és katekismusi fokra. Ha közelebbről szem-
ügyre veszszük az előkészítő fokon használt, beszéd és 
értelem gyakorlatokhoz hasonló vallásos beszélgetéseket, 
látni fogjuk, hogy azokban a gyermek megkapja azon 
alapköveket, melyekből felépül a dogmatika,. erkölcstan. 
Vagy még néha az egyház történelemnek is tisztázva van 
ebben egy némely gondolata. Szóval ez az »Isten-ismer-
tetés* ugyan az a vallás tanbeli részére, ami a beszéd és 
értelemgyakorlat a többi tudományra nézve. Ha most már 
a vallásnak pusztán csak az értelem megvilágításából 
kellene állani, akkor kétségkívül ez elegendő lenne, csak-
hogy a dolog úgy áll, hogy ez a tanbeli rész nem egyéb 
mint szavakba foglalása azon érzelmi követelményeknek, 

melyek lelkünk mélyén honolnak: tehát hitet akkor támasz-
tunk az illetőkben, ha ilyen érzelmi követelmények állnak 
elő lelkükben, melyek őket közösségbe hozzá Istennel. 
Miután tehát a hitnél ez a közösség érzet az alap, mely-
ből a dogmatika tételei szinte abstraháltatni látszanak, 
azért úgy tetszik nekem, hogy az előkészítés el van 
hibázva, mivel az csak a tanbeli részre, de nem magára 
az alapul szolgáló érzelemre segíti a növendéket. 

Vásárhelyi J. 

T Á R C Z A. 

A vallások osztályozásának kérdése. 
(Folytatás.) 

Sokan alapított és lett vallást különbözteinek meg 
és az osztályozásnak ez a módja még meg is állaná 
helyét, ha ki tudnók mutatni, hogy egyik vallás alapít-
tatott, a másik pedig lett. Úgyde csak kevésnek ismerjük 
alapítóját s bizonyosan igaztalanságot követnénk el, ba 
a kevés kivétellel a többit mind lett vallásnak nyilváníta-
nék. Egyébként is a vallás nem úgy nő, mint a fü, mert 
vallásos alanyt igényel, embert, ki ha a maga vallásos 
érzelmeit mások szívébe is átplántálhatja, azonnal vallás-
alapítóvá lesz. Igy állott elő még a schamanismus is, 
csak épen az első schaman nevét nem ismerjük és így 
akármelyik vallás. Tehát nem lényeges az a kérdés, hogy 
valamely vallás alapíttatott-e, vagy lett, de lényeges egy 
másik, t. i. hogy az illető vallás, illetve vallásos nyilat-
kozat mennyiben felel meg az eszmének és mennyiben 
felelhet meg a jövőben ! ? 

Van olyan osztályozás is, mely a vallásos irodalom 
kérdésén épült fel, következőleg a szerint osztályozza a 
vallásokat, a mint szent könyvük van, vagy nincs és így 
nagyon általános. Az ev. prot. keresztyénség (mint neve 
mutatja) alaki fóelva szerint az igaz keresztyénit a szent-
írásból ismerjük meg, de e főelv a római kath. egyház 
nézetével áll szemben, mely a szentíráson kívül más ira-
toknak, sőt a szájhagyományoknak is szabályozó tekintélyt 
tulajdonít. Tegyük fel, hogy hiányzik a szentírás, tehát 
az a fundamentum, melyre a reformáció tömör épületé-
nek kövei rakódtak: vájjon lehetett volna-e és lehetne 
vallástisztításról szó? Erre a kérdésre először azt felelhet-
jük, hogy a reformáció nem az egész újszövetségen, hanem 
annak csak egy bizonyos részén épült fel, azon, mely Jézus 
szellemét a leghívebben tükrözi vissza; másodszor, habár 
a reformátorok a szentiratokból látták is azt, hogy a 
keresz(t)énység eltért isteni alapítójától (ne mondjuk: 
meghamisíttatott), azért még nem abban a tényben kell 
keresnünk az indító okot, hanem a szív vallásos kegyes-
ségében,, mely tiltakozva utasította vissza azt, a mi épen 
a kegyességgel nem fért össze és mivel más látható alapja 
protestációjának a szentíráson kívül nem lehetett, mint 
szabályozó tekintélyre csupán arra támaszkodhatott. Azt 
mondja Kálvin, hogy »a hit egy jelentésű a bizalommal, 
mely inkább a szív, mint a fő, inkább az akarat, mint az 
értelem tulajdona*; Zwingli szerint is »a vallás nem 
beszéd, nem tudomány, hanem a szívben élő erő és gya-
korlati életirány. A keresztyén élet az ártatlanságban áll: 
a keresztyén vallás pedig nem egyéb, mint erős remény 
Istenben a Krisztus által és ártatlan élet a Krisztus pél-
dájára, melyre az erőt Krisztustól nyerjük,* tehát a két 
hatalmas reformátor is mellettünk beszél, mert a mit 
mondanak, egy előbbi élet kegyes tudatából merítik támasz-



kodva a szentírásra, mint biztos alapra, Valóban, vallás-
tisztításról szentírás nélkül is lehetett volna és lehetne 
szó, noha más módon s más alapon, hiszen a róm. kath. 
egyház amúgy is megveti a mi szentírási argumentumain-
kat, mert másképen értelmezi, de nem vetheti meg a 
szív kegyességét, mely törekvéseinek mindenha opponálni 
fog; Jézus is nem a szentírásban, de a szívben élő 
eszménykép, vallása igazságait nem leírta, hanem hir-
dette, holott jól tudta, hogy idők folytán sok változásnak 
leend kitéve; Pál apostol — ki Jézust nem látta, apostol-
társaitól semmit át nem vett — prédikálta az evangéliu-
mot és a keresztyénség második alapítója lett, mert Jé-
zus vallásának parancsai szivének hustáblájára vésődtek 
be — hallomás után és volt ereje ama szentirat birto-
kában poroszlók közepette, megbilincselt kezekkel írni 
Filippi híveinek: «Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét 
mondom, örüijetek«. Vagy nézzük meg őt akkor, midőn 
az efesusi versenytér korlátaihoz támaszkodva, végig suhan 
tekintetével a görög ifjak harczrakész sorain, kik várják 
a kezek jeltadó tompa csattanását, hogy megkezdjék a 
viadalt földi jutalomért: csak egy pillanatra köthette le 
a nagy apostol figyelmét a küzdő tér fakó homokján 
kifejlett tusakodás a győzelmi pálmáért, már a második 
pillanatban megcsendül szívében az Úrnak elhivó beszéde 
és az előtte kitárult látványból írja korintbusi híveinek 
ezt a gyönyörű hasonlatot: »Minden, ki küzdeni kész, 
mindenben mérsékli magát: ezek ugyan azért, hogy rom-
landó koronát nyerjenek, és mi, hogy romolhatatlant. Én 
azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy harcolok, 
hogy ne csak a levegőeget hasítsam«. 

Úgyde nem mindenki lehet Pál apostol, sőt gyer-
mekek vagyunk mindnyájan, kiknek eledelük csak tejnek 
itala lehet és e tudatért sem vitathatjuk el a szentiratok 
horderejét, hiszen azok nélkül a szív ideálját nem reali-
zálhatnék ; történeti alap nélkül millió lélek epedt volna 
el a valóság utáni kutatásban, mert kevesen vannak, 
a kik nem látnak és mégis hisznek; azokból tudjuk meg, 
hogy a zsidóság a keresztyénségben legyőzte a világot 
és különösen Máté evangéliumából, hogy Jézus nemcsak 
élt, de nagy és dicső volt, csúcspontja a prófétáknak, ki 
ha nem is hagyott volna reánk más örökséget e kijelen-
tésnél : Isten minden embernek szerető atyja, akkor is 
örökre ragyogó betűkkel írta volna be a Messiás szót a 
szívekbe, mert megmentett a tébolytól és kétségtől, mert 
kibékítette a világot Istennel. Ha egykor mindannyian 
Pál apostolok leszünk, nélkülözhetjük a szentiratokat, de 
addig azokkal csak a felvetett osztályozás jogosultságát 
vitassuk el. 

Lássuk ezek után Hegel osztályozását. Hegel szerint 
az embert emberré a gondolat és a szellem teszi, mely 
mindannak kiindulási pontja, a mi az embert boldoggá 
teheti, melynek végső egyesülése a vallás: az absolut 
szellem nyilatkozata képzet alakjában, tehát székhelye 
nem az állati élettel közös érzelem. A képzet a vallás-
nak már magasabb alakja ugyan, de a legmagasabb 
fokozaton mégis az absolut szellem tudata a véges szel-
lemben, tehát absolut tudás, mikor a fogalom egy lesz 
önmagával és ha ezen egy fogalmat kifejtjük, megtaláljuk 
a módszert. A fogalom mozzanatai szerint pedig a véget-
len élete a végesben, vagyis a vallás, bárom módon tör-
ténik : A) általában ; B) különös nyilatkozatában; C) abban, 
mikor a fogalom egy lesz önmagával. Ez a három moz-
zanat az összes vallásalakokat három főosztályba sorozza: 
a természet, a szellemi egyéniség és az absolut vallás 
főosztályába. 

A) A természetvallásban három alosztály van : a) 
scbamanismus, hol a természet és szellem még egy; 

b) a három keleti vallás: a chinai, a brahmanismus és 
a buddhismus, melyben természet és szellem közt különb-
ség van ugyan, de hiányzik az egyéniség tudata, mert az 
ember az objectiv hatalom előtt rabmódon hajol meg; 
c) Zarathustra vallása, a syro- feniciai és az egyptomi, 
midőn az egyén a természetin már felül áll, de még 
küzd az általánossal. 

B) A szellemi egyéniség vallásai ezek: iszráél, görög 
és római, mikor az egyén a végetlent is, mint végest 
állítja magával szembe. 

C) Absolut vallás a keresztyén, melyben az absolut 
szellem nyilatkozik. 

Természetesen, Hegel osztály ozását csakis egész 
bölcsészeti rendszerének ismertetése után vehetnők szoros 
bírálat alá, de mivel itt annak helye nincs, csak az után-
nézést tartjuk fenn, egyes vonásokban téve meg észre-
vételeinket. 

Hegel — mint látható — a vallás fogalmánál per-
horrescálja az érzelem jogait, tehát epen azt, melyre mi 
a legfőbb súlyt fektettük, a mi nála az érzelem nemisme-
réséből származhatott. Hegel az érzelmet is tudásnak, sőt 
a tudás tökéletlen alakjának veszi, pedig az érzelem kedélyi 
állapot. Hogy a vallás a végetlen élete lenne a végesben, 
nem a subjectiv szellem tulajdona habár a legmagasabb 
alakban is ? — ezt a nézetet Schleiermacher óta föltét-
lenül tartozunk elvetni, mert a vallás érzelem, az absolut; 
lét közvetlen tudata, oly szemlélet, mely által mindent, 
magunkat is nem a mulandóban, hanem az örökkévaló-
ban látjuk és tudjuk. A vallás élet Istenben, a nem pan-
theisticus értelmű egymíndenben; nem tudomány, nem 
ismeret, de mindkettő tárgya lehet, mert nyilatkozik és 
ekként a szemlélet körébe lép. És Hegel mégis elég találóan 
fogta fel a mozzanatokat, mert subjective — lehet aka-
ratlanul — elismeri, hogy a vallás az $gyén élete Isten-
ben és idáig a fejlődés fokozatain jut el. de hogy objec-
tive a három mozzanatban Isten jutna önmagának tudatára: 
el nem fogadhatjuk sőt a vallásos lélek megrémül e gon-
dolattól, mert előtte Isten változhatatlan eleitől mindvégig. 
Nagyon bajos előleges megállapított fogalomból indulni 
ki akkor is, ha vallás és bölcsészet között nem látunk 
valami nagy különbséget; akkor is megvan a tapasztalati 
ismeret, a mely Hegelnél eléggé hiányos, mint osztályo-
zása mutatjá. A buddhismust természeti vallásnak mondja, 
melyről így ír Strauss: »A szelídséget és könyörületet 
nemcsak minden ember, hanem általán minden élő lény 
iránt Krisztus előtt már öt századdal ajánlotta a buddhis-
mus*. Valóban, nem lehet tagadni, hogy Buddha és 
Jézus közt nagyon sok rokonvonás van. Buddha is a 
szeretetet hirdette, egész élete annak megtestesülése; a 
társadalom azon osztályát kereste fel, mely utálat és 
megvetés tárgya volt. A Buddha szeretete azonban más, 
mint a Jézusé, mert forrása, iránya, hatása és célja 
egészen más. Nála a szeretet e Nirvánába vezető erények 
forrása, mely forrásból sötét pessimismus, gyógyíthatatlan 
életundor ömlik ki. A Jézus által vallott szeretet az 
absolut szeretet viszfénye, mely mindenben, mint öröm 
és megelégedés nyilvánul, mely ezer áldozatot hoz és nem 
tudja, hogy ezer sebből vérzik; keserű harcot küzd és 
szelíd mosolylyal ontja könyeit, ostorral csapdossa a 
hideg hálátlanság akkor, midőn áldólag nyújtja ki karjait. 
A Buddha szeretete a halál princípiuma, mert keresi a 
megsemmisülést, mint legfőbb jót, a Jézusé életelv, mert 
az örök élet koronáját keresi, melyért' futnak és fáradnak 
az eligáltak és soha el nem lankadnak, hiszen az ő terhük 
könnyű és az ő igájuk gyönyörűséges. Ama legmagasabb 
jutalom reményében a keresztyén is leigázza testét, hogy 
csirájaban fojthassa el a szenvedélyeket, melyek mérges 



viperaként ólálkodnak körülte, hogy legyen küzdelme 
szellemi, tehát boldogító, keresztyéni, tehát a szeretetnek 
megfelelő. Látható tehát, hogy míg Buddha pessimista, 
addig Jézus optimista és míg egyik asketismusra hajt, 
a másik urává tesz a szombatnak is. 

E rövid összehasonlításból kettő látszik, hogy t. i 
Strauss fennebb idézett szavaiban nagyon sokat tulajdonít 
ugyan a buddhismusnak, míg Hegel felette mostohán bánik 
el vele, midőn a természetvallások csoportjába helyezi. 
A budhismus nem egyéb, mint az önmagát túlélt brahma-
nismus reformációja; alapítója keresi a váltságot és midőn 
ezt a lemondás tényében véli megtalálni, siet közölni 
másokkal is, mert új életet és nem új tanrendszert akart 
az embereknek adni és ha az új életet a Nirvánában 
találta fel, az — ellentétben sok tndós véleményével — 
nem lehet a teljes nihil, hanem az érzéki lét kialvása, 
melyben az egyéni szellem leveti az éntudatot. Erkölcstana 
nem lehet az atheismus, mert a Nirvána, Isten, mely 
mint ilyen absolut Én. az egyéni Én végső, néma nyughelye 
és így valóban nem egyéb sötét pessimismusnál a Buddha 
szeretete, mert az embert igyekszik felszabadítani a véges 
lét korlátai alól, hogy egyesüljön a Nirvánával, hogy 
olvadjon bele valami oly abstract forgalomba, mely kizár 
minden időt és tért, minden időben és térben létező dolgot, 
melyet tehát — ellentétben a szerető mennyei Atyával — 
az univerzumtól nem megkülönböztetni, hanem szorosan 
elkülöníteni kell. Ez a Buddha által hirdetett, új életelv, 
az absolut Én élete, tiszta, lélektanilag mély. de félelmetes, 
megdöbbentő, mert hiányzik belőle a munkás Isten. A véges 
lét nyomorai az ő szeretetét a halál princípiumává változ-
tatták annyiban, hogy megszűnik minden véges, de azért 
még sem maga a halál, hanem egy a halál állapotával: egy 
új életnek, más létnek reménye és ennyiben egyezik a 
keresztyénség feltámadása lutével, midőn ama nagy napon 
mindenek új életre ébrednek és örvendenek az Istenben, 
megszabadulva az érzéki testtől, ennek minden ingerlő 
csábításaitól; ám azért mi keresztyének nem dobjuk el 
magunktól a földi életet, sőt megküzdünk vele, mert 
tudjuk, hogy az üdv birtokába csak a Golgotha keresztjén 
át juthatunk el. Buddha és Hegel, e két mély gondolkozó, 
mintha ölelkezett volna ebben az egy fogalomban, csakhogy 
Buddha mégis marad benne, mert ott találta fel a boldog 
életet, míg Hegel egész rendszert alkot a fogalomból, 
ennek segélyével hajtja végre az osztályozást: egyik meg-
ölte a szeretetet, tehát a vallás szivét, a másik ugyanazon 
okból hibásan osztja be a vallásos alakokat. 

Iszráel vallását Hegel, midőn a szellemi egyéniség 
oly vallásának tünteti fel, mely a végetlent is, mint vé-
gest állítja magával szembe, hasonló módon félreismerte. 
Hillél zsidó rabbiról mondja Strauss, hogy »a felebaráti 
szeretetet az egész törvény összfogalmát Jézus előtt 
egy emberkorral a zsidók között már tanította*, mely 
állítást — ismerve Iszráel vallását — általában tartozunk 
elfogadni, mert állításának van határozott, minden kétsé-
get kizáró olyan alapja, mely a keresztyén vallásnak is 
becsületére válnék és ez a Deut. 6. részének 4—7. ver-
seiben foglalt parancsok, az ú. n. zsidó »Hiszek egy 
Istenben«. íme az egész: 

»Halljad Iszráel: a m i Urunk Istenünk egy Isten. 
Szeresd azért Uradat Istenedet eg sz szívedből, 
Egész lelkedből és egész erődből. 
Ez igék legyenek szívedben. 
Gyakorold azokat gyermekeid előtt; szólj felölök, mikor 

házadban vagy, mikor úton jársz, ha lefekszel, ha felkelsz*. 

Ott, hol a vallás ily velős parancsokat tartalmaz, 
a hívő nem bánhat el Istenével oly könnyelműen, mint 

a hogy Hegel osztályozása feltételezi. A mondottak után 
ezt az osztályozást sem fogadhatjuk el és főleg azért nem, 
mivel a mi meghatározásunk a vallásról homlokegyenest 
ellenkezik a Hegelével. 

Molnár Lörincz. 

B E L F Ö L D . 

A polgári házasság a képviselőházban. 
A képviselőház február 19-én kezdte tárgyalni a 

törvényjavaslatot. Az ülésterem és a karzatok szorongásig 
telve, a kedélyek egész az izgatottságig hangolva. A 
Sándor-utcán tenger nép hullámzik, tüntetve a javaslat 
hivei mellett és ellenzői ellen. 

Az első héti vitában a pártok felvonulása s elhe-
lyezkedése, fegyvereik összemérése érdekes és tanulságos 
látvány. A javaslat pártolói egységesebb képet nyújta-
nak. A szabadelvű párt pártkérdéssé tette az ügyet s a 
kilépetteken s néhány pápista papon kívül a javaslat 
mellé sorakozott. A nemzeti pártból néhány erősebb libe-
rális tag. a függetlenségi anyapártból a. nagy többség, az 
Eötvös-féle töredék teljes számban a kötelező polgári 
házasság mellett foglal állást. Indokaik között a liberális 
álláspont, a jogegység, a nemzeti szempont s az állami 
jogfelségnek érdeke a fontosabbak. — A javaslat ellenzői 
tarka képet nyújtanak. E táborban együtt vannak a nyilt 
klerikálisok, a bujkáló ultramontánok a magok reverzáli-
saival, kiknek semmiféle polgári házasság nem kell; továbbá 
a párt érdekbői ellenző Ugronisták, s végre az Apponyis-
ták, kiknek csak a kötelező polgári házasság nem kell. a 
fakultativot s eshetőleg a szükségbelit azonban hajlandók 
volnának megzavarni. Már maga ez a »pártkavarodás« 
is mutatja, mily mélyen bele vág ez a kérdés a politikába 
és vallásba. Különösen vallási szempontból mutat érdekes 
képet a ház. Az ultramontán pápisták és papjaik mind 
a javaslat ellen vannak, a liberális katholikusok többnyire 
mellette. A mi embereink, a prot. vallású honatyák, 
szintén megoszlanak pro et contra, de a többség pártolja 
a javaslatot. Az ellenzők jobbára s egész termeszetesen 
az ellenzék különböző árnyalatiból kerülnek ki; de a mi 
nagyon jellemző, a politikailag ellenzékiek közül, még a 
nemzetipártról is, többen a javaslat mellé állottak. Csak 
Horváth. Lajost és Horváth Gyulát említjük itt fel. A 
szabadelvű pártból kilépettek közül a Péchy Tamás ellen-
zékieskedése tűnik fel sokaknak. A nemzeti pártból a 
gróf Bethlen Gábor, Bánó József, Szentiványi Árpád s 
különösen a Kovács Albert, oppozicióját veszik rosz néven 
protestáns hitfeleink. Mi nem osztozunk ezekben a hibáz-
tató nyilatkozatokban, melyek még a sajtóban is viszhangot 
adtak. Mi tiszteljük a meggyőződés és vélemény szabad-
ságát s már ebből az elvből sem kárhoztatunk. De talán 
egyházi szempontból sem oly nagyon hibáztatandó az ő 
állásfoglalások, mint némelyek feltüntetik. Mi csak az oly 
erkölcsi léhaságot tartjuk elítélendőnek, mely gróf Gyürlty 
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Ábrahám eljárásásában nyilatkozott, ki kálvinista egyház-
megyei gondnok létére nyilvánosan vallott programmjával 
ellentétben, reverzálist adott a klérusnak s e miatt hagyta 
ott a szabadelvüség zászlaját. No már az ily eljárás csak-
ugyan nem fér össze egy kálvinista gondnok állásával. 

A vita főként az Apponyi gróf által támasztott ki-
fogások körül forog. A nemes gróf elfogadja az egységes 
állami törvényhozást, el az állami biráskodást is, de a 
házasságkötés polgári formája ellen kemény támadást 
intéz. Kifogásai ezek: A polgári házasságkötésre nincs 
a közigazgatásnak alkalmas közege, s pénzügyileg sincs 
előkészítve a javaslat. Az egységes házasságjoghoz nem 
szükséges a kötelező polgári megkötés. A kötelező polgári 
házasság valláserkölcsileg hátrányos általában is, de külö-
nösen a protestánsokra nézve. Az 1868. évi törvényért 
a protestánsoknak nem recompensatio a polgári házasság. 
Ezt a törvényt csak akkor szabad eltörölni, ha a protes-
tánsok anyagilag megerősíttetnek. Végül a következő hatá-
rozati javaslatot terjesztette be: 

»A törvényjavaslat visszautasíttatik az igazságügyi 
bizottsághoz, hogy annak III. fejezetét a következő alap-
elvek szerint dolgozza át és egyszersmind a többi feje-
zeteknek ez által érintett rendelkezéseit azokhoz képest 
módosítsa. 

A házasság rendszerint a lelkész előtt kötendő, 
vegyes házasságok bármely felekezet lelkésze előtt köt-
hetők. Ha a lelkész, vagy — vegyes házasságoknál a lel-
készek egyike — olyan egyházi akadály miatt, mely az 
állam házasság-jogában nem létezik, a házasságkötésnél 
közre nem működhetik, vagy közremüködősét bármely 
okból megtagadja, a házasság polgári hatóság előtt köt-
hető. Polgári hatóság előtt kötendők azoknak házasságai 
is, a kik a bevett felekezetek egyikéhez sem tartoznak, 
vagy a kik oly hitfelekezetnek tagjai, mely házasságkö-
tési közegekül elismert lelkészekkel nem rendelkezik. 

A minden honpolgárra nézve érvényes, egységes 
házassági jognak és állami házassági bíráskodásnak elve 
érintetlenül marad.« 

Apponyi aggodalmaira és kifogásaira Hieronymi és 
Szilágyi miniszterek adták meg az érdemleges választ. 

Hieronymi K. belügyminiszter kimutatta, hogy a 
házasságkötésre és az anyakönyvek vezetésére az államnak 
megvannak s meglesznek az alkalmas közegei. A jegyzői 
karnak megbizhatlan része nem fog házasságkötő és anya-
könyvvezető közegül alkalmaztatni. Állításait statisztikai 
adatokkal bizonyítja. Pénzügyileg sem lesz oly költséges 
az új rendszer, mint az ellenzék állítja. Ezt a tételt is 
számadatokkal bizonyította. 

Az ellenzék s különösen Apponyi jogi kifogásait és 
vallási aggodalmait Szilágyi Dezső oszlatta el. Az igazság 
ügyminiszter meggyőzőleg kimutatta, hogy a házassági 
jog egységét és a kívánatos nemzeti összeolvasztást s erő-
sítést nem az Apponyi szükségbeli, hanem a javaslat 
kötelező polgári házassága biztosítja. A vallási nehézsége-
ket magának Apponyinak 1892-iki beszédével oszlatta el, 
bebizonyítván, hogy a szükségbeli házasság sem a házas-
ságjogi erkölcsi miseriákat, sem a vallás változtatás erkölcs-
telen kényszerét nem fogja megszüntetni, de a kötelező 
polgári házasság igen. A >protestáns aggodalmakra* vo-

natkozolag külföldi statisztikai adatokkal meggyőzőleg ki-
mutatta, hogy a kötelező polgári házasság a protestáns 
egyházaknak sem árt. A 68-iki törvény megváltoztatá-
sára vonatkozólag pedig kijelentette, hogy a protestáns 
egyházaknak Apponyi által követelt anyagi megerősítése 
a kormánynak komoly szándéka. (Az erre vonatkozó nyi-
latkozatok Lapunk mai számának harmadik cikkében 
vannak összeszedve. Szerb.) 

A vita többi szónokai egyházi szempontból kevésbbé 
fontos kérdéseket fejtegettek. Wlassíts Gy. tartalmas szó-
noklatban azt demonstrálta, hogy a polgári házassság a 
liberális, de nem a forradalmi szellem szülötte. Polonyi 
politikai bakugrásai egyházilag épen nem bírnak fontos-
sággal. A Szapáry Gy. leleplezései inkább politikai érde-
küek. A legtöbb pártoló szónok, mint Veszter I., Just Gy., 
Molnár B., Pulszky G., Horváth Gy., stb. a kérdésnek 
inkább liberális és hazafias oldalát taglalta; az ellenzék 
pedig vagy párttaktikai okokkal hozakodott elő, mint Bánó 
József, Szacsvay, vagy merev klerikális szempontokkal 
argumontáltak, mint pl. Hortoványi s a többi bevallott 
ultramontánok. 

A törvényjavaslat első heti tárgyalásának ezek a főbb 
mozzanatai. 

Dr. Rusticus. 

A gyermekek vallásáról szóló 
törvényjavaslat. 

(A képviselőház közoktatási bizottságának tárgyalása.) 

A gyermekek vallásos nevelését szabályozó törvény-
javaslatot február 20-án vette tárgyalás alá a képviselő-
ház közoktatási bizottsága. Az önmagában is fontos 
javaslatnak különös súlyt és érdeket kölcsönöz az a kö-
rülmény. hogy a javaslat az 1868. évi Lili. t.-c. erre vonat-
kozó rendelkezéseit kívánja eltörölni. Tehát egy régebbi 
s a prot. közfelfogás szerint bölcs törvénynek megváltoz-
tatását célozza. Eddig az volt a törvény, hogy a vegyes 
vallású szülők gyermekei nemök szerint követik szülőik 
vallását. Az új javaslatban az az elv jut kifejezésre, hogy 
a házas felek házasságra-kelésök előtt szabadon meg-
egyezhetnek születendő gyermekeik vallására nézve; de 
ha megegyezés nem jő létre, akkor a gyermekek mind-
annyian az apa vallását követik. 

A közoktatási bizottság Sehwartz Gyula elnöklete 
alatt és Bessenyei Ferencz előadósága mellett kezdett a 
tárgyalásba. Az előadó a tervezett törvényrevizió szük-
ségességét a megbomlott vallási béke helyreállításával 
indokolta. 

Az általános tárgyalásnak három kiemelkedő mozza-
nata volt. Papp Géza észrevétele, aki ethikai okoknál 
fogva kifogásolta azt, hogy a házasulandók előre disponál-
janak születendő gyermekeik vallása felől; a megállapo-
dást a házasság megkötése után hat hónapon belőli időre 
kívánja tétetni. A második a Kiss Albert megjegyzése, 
mely szerint a gyermekek vallásáról való szülői rendel-
kezés csak a vegyes házasokra szoríttassék. A harmadik 



a Sréter Alfréd indítványa, mely a külön vallású szülők 
megegyezésére nézve a gyermek születését tűzné ki időpon-
tul. Az egész tárgyalás szellemét két napi általános tár-
gyalás végén megejtett szavazás fejezi ki, melynek az 
volt az eredménye, hogy a bizottság tagjai, Bánó József 
és Okolicsányi László kivételével, a javaslatot általános-
ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadták. 

Részletesebb tudósítást a következőkben adunk. 
A február 20-iki tárgyaláson legelső felszólaló Papp 

Géza volt, ki a javaslatot általánosságban elfogadta, de 
annak 1. §-át, mely a házasulandóknak a születendő 
gyermek vallásáról szóló megállapodására vonatkozik, 
ethikai okoknál fogva kifogásolta. Ő ugyanis nem találja 
helyénvalónak, hogy a jegyesek már eleve határozzanak 
a születendő gyermek vallása felett, annál kevésbbé, mert 
a törvényjavaslat ebben a stádiumban sokféle befolyáso-
lásnak biztosít szabad útat. Ezért célszerűbbnek tartja a 
megállapodás idejét a házasulandókra nézve a házasság 
megkötésétől számított hat hónapra tenni át, mivel ez 
esetben a házasság meddő voltának a kérdése már némi-
leg határozottabb formát ölt. 

Bánó József: Az 1868: LIII. t.-c. a protestánsok 
alaptörvénye, betetőzése vallásszabadságuk biztosításának, 
ezen állapoton nem kíván változtatni, mert nem akarja 
újra felidézni a reverzálisok korszakát s mert nem tud 
semmit, a mi az 1868: LIII. t.-c. 12. §-áért a protes-
tánsoknak kárpótlást nyújthatna. 

Csáki) Albin gróf miniszter utal arra, hogy az 
elkeresztelési rendelet folytán támadt mozgalom közben 
minduntalan felmerült az a kívánság, hogy az 1868: 
53. t.-c. módosíttassék. mert a nélkül a felekezetek közti 
béke helyre nem állhat. Ezzel szemben szóló álláspontja 
az volt, hogy a változatlan viszonyok közt az 1868: 
53. t.-c. módosításáról nem lehet szó. A kormány ismé-
telten kijelenté, hogy ha az állam és egyház közti viszony 
másként rendeztetik s e rendezésben a felekezetek közti 
egyenjogúság pregnánsabb kifejezést nyer, akkor igenis 
hajlandó lesz az f 868: LIII. t.-c. módosítására nézve 
javaslatot tenni. Ez a momentum beállott akkor, midőn 
a kormány egyházpolitikai javaslatait előterjeszté. Bár-
mint vélekedjék valaki e javaslatokról, nem tagadhatja, 
hogy a házasságjogi javaslat a felekezetek közti egyen-
jogúságnak sokkal pregnánsabb kifejezést ad, mint eddig 
történt. Ennek folytán beállott annak lehetősége, hogy 
módosíttassék az 1868: 53. t.-c., a mely különben is 
1868 óta soha sem volt végrehajtva. Biztosíték volt ez 
a törvény a papiroson, de az életben nem volt az, sőt 
nincs is módunkban végrehajtását akként biztosítani, 
hogy valódi garancia legyen a protestánsokra nézve. Azt 
mondják, hogy a mi e javaslatban foglaltatik, visszavezet 
a reverzálisok állapotára. Ez igenis beállhatna akkor, ha 
időközben az állam és egyház közti viszony gyökeresen 
nem változtatnék meg. Másként áll azonban a helyzet 
a célba vett gyökeres alakítás életbeléptetésével. A polgári 
tisztviselő előtt itt kontemplált megegyezést a reverzáli-
sokkal összetéveszteni merő lehetetlenség. A mennyiben 
a felekezetek egyike-másika az állam és egyház közti 
viszony új rendezése folytán károkat szenvedne, meg van 
arról győződve, hogy a törvényhozás gondoskodni fog 
megfelelő kárpótlásokról. Az 1868: LIII. t.-c. módosítására 
nézve semmiféle paktum egyetlen felekezettel nem jött 
létre, sőt nem is kisérelfettek meg; a kormány saját kez-
dése alapján határozta el magát erre a már elmondottak 
alapján azért, hogy evvel is előmozdítsa a felekezetek 
közti béke helyreállását. 

Sréter Alfréd belemegy a törvény revíziójába. A 
külön vallású házasfelekre nézve kimondandó, hogy gyer-
mekeik vallása felől szabadon egyezkedhetnek, de az ide 
vonatkozó kijelentést akkor tehetik a szülők, a mikor a 
születés bekövetkezik. Kemény Endre szintén elfogadja 
a javaslatot. 

Kiss Albert az 1868: LIII. törvénycikk megbolyga-
tásásához igen fontos okok nélkül nem tudna hozzájárulni. 
De a recepcióról és a szabad vallás gyakorlatáról szóló 
törvényjavaslatok elfogadása oly helyzetet teremtett, hogy 
az 1868 : LIII. t.-c. módosításába be kell mennünk, azonban 
csak odáig, a meddig azt az állam érdeke parancsolja. 
Szóló elfogadja az 1868: LIII. t.-c. oly változtatását, hogy 
a vegyes házasságbeli gyermekek vallásáról törvényben 
történjék gondoskodás, de a vegyes házasságok keretén 
túlmenő intézkedésekkel nem tartja módosítandónak a szó-
ban forgó törvényt. A szülei jog gyakorlására nézve se 
a házasság előtti időt, se az anyakönyvbe való bejegyzést 
nem tartja szóló alkalmas időpontnak. Szóló belemegy a 
javaslat részletes tárgyalásába; de mindenesetre azt óhajtja, 
hogy a javaslat úgy szövegeztessék, mely minden körül-
ményes magyarázatot kizár s ne szolgáltasson okot semmi-
nemű vallási vitákra; erre nézve hivatkozik az erdélyi 
viszonyokra, hol a gyermekek vallásának a kérdése körül 
még viták nem merültek fel. Körülményesen fog szóllani 
a részletes tárgyalás alkalmával. 

A febr. 21-iki ülésen először Hévizy János szólott, 
a ki mint r. kath. lelkész a mellett van, hogy a gyerme-
kek vallásáról a szülők a házasság után szabadon ren-
delkezhessenek. Hasonló értelemben nyilatkozott luba 
János is. 

Okolicsányi László azt tartja, hogy azon két elv 
között kell választani: állítassék fel valamely zsinórmérték 
a gyermekek vallására nézve, vagy biztosíttassák a szülők 
szabad rendelkezési joga? A 1868. LIII. t.-c.-ben oly 
szabályozás foglaltatott, a mely hosszú ideig békét biztosított 
az országnak. Mihelyt ehhez hozzányúlunk, a felekezetek 
közt ma uralkodó féltékenység folytán minden módosítás 
nyugtalanságot kelt. Ő a mostani időt nem tartja alkal-
masnak ezen törvény megváltoztatására s annyival ke-
vésbbé tartja a megváltoztatást időszerűnek, mert a pro-
testánsok az 1868. LIII törvényt megnyugtatónak találják 
magukra nézve s abban garanciát találnak. Ennélfogva 
szóló általánosságban sem fogadja el a törvényjavaslatot. 

Berman Ottó a jelen javaslat 7. §-át, mely sze-
rint a jelen törvényben foglaltakkal ellenkező minden 
szerződés vagy rendelkezés érvénytelen, nem tartja elég-
ségesnek prozelita-csinálás megakadályozására, hanem 
szükségesnek véli, hogy e szakasz rendelkezéseinek szankció 
adassék. Különben mindenkor a gyengébbeknek levén 
barátja, belenyugszik a javaslat akként leendő megálla-
pításába, a melyet a bizottság protestáns tagjai kielégítő-
nek fognak találni. 

Berzeviczy A. államtitkár Okolicsányi által felho-
zottakkal szemben utal szóló arra, hogy a 80-as évek 
eleje óta százával jöttek kérvények az országos köz-
gyűlés két házához, a melyek az 1868. LIII. t.-cikk 12. 
§-ának megváltoztatását sürgették. Másrészt a képviselő-
házban is évről-évre történt felszólalás- a szülők szabad 
elhatározása mellett, a kultuszminisztérium irattára pedig 
egész seregét mutathatná fel az amiatti panaszoknak, 
hogy a törvény (a 12. §.) meg nem tartatik. Mindezekkel 
szemben nem lehet azt állítani, hogy az a törvény békét és 
nyugalmat biztosított a felekezetek közt. Kéri ezek után 
a törvényjavaslatnak, mely a szélsőségek közt a helyes 
középúton jár, átalánosságban való elfogadását. 

Gróf Csáky Albin miniszter ismételve kiemeli, hogy 



az 1868: LIII. t.-cikknek meg volt ugyan az a súlya, 
hogy a felekezetek egyenjogúságának pregnáns kifejezést 
adott, de gyakorlati viszonyok illuzóriussá tették ezt igen 
számos esetben s épen annak ad kifejezést az indokolás 
is. Okoliesányi célszerűségi szempontból ellenzi az 1868. 
LIII. t.-c. módosítását. Szóló kimutatja, hogy épen cél-
szerűségi szempontok tették kivánatossá az 1868: LIII. 
t.-cikkből származott súrlódások megszüntetését, ha a 
többi egyházpolitikai reformok mellett a felekezetek egyen-
jogúsága más formában sokkal pregnánsabban biztosít-
ható. Már tegnap kifejté szóló, mit tart az 1868: LIII. 
t.-cikkben rejlő biztosítékról Ha képzelhető volna, minden 
körülmények közt az 1868-iki törvény végrehajtásának 
biztosítása, elismerné, hogy biztosítékot nyújt ez a tör-
vény. de az érdemleges végrehajtást, semmi modalitás 
mellett sem lehet minden körülmények közt biztosítani, 
mert a szülőket büntetésekkel sem lehet arra kénysze-
ríteni, hogy a gyermekeket igazán abban a vallásban 
neveljék, melyet a törvény kiván; nem is lehet tehát 
ennélfogva a szóban forgó törvényt teljes súlyú biztosí-
téknak állítani. Kéri ezek után a javaslatnak általános-
ságban való elfogadását. 

A bizottság ezek után Bánó és Okoliesányi kivéte-
lével általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfo-
gadta. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Dr. Sincerus avatott tolla Lapunk egyik vezércikké-

ben igen helyesen utalt arra. hogy az ú. n. kath auto-
nomia Magyarországon nem jelent egyebet, mint a tömér-
dek főpapi javaknak az állami felügyelet alól való kivételét, 
s hogy az autonómia kérdéséhen a katholikusoknak a 
protestánsokkal való egyenlőségéről az állam jól felfogott 
érdekében szó sem lehet. íme Németországban is a cent-
rumpárt és annak sajtója minduntalan hangsúlyozza és 
klerikális szellemben értelmezi az ú. n. paritás elvét. 
Ott is — elég jezsuita furfanggal — csak annyit kérnek, 
a mennyivel a protestántizmus tényleg már bír, s e tekin-
tetben igen érdekes adalék Kopp boroszlói hercegprímás-
nak legközelebb megjelent püspöki körlevele, a melyre 
alkalmilag még visszatérünk. Egy német ultramontán párt-
lap legközelebb így érvelt: »Mi katholikusok nem vagyunk 
másodrangú poroszok; mint egyenjogú állampolgárokat 
ne mellőzzenek minket az állami hivatalok betöltésénél«. 
A felekezetek egyenjogúsága az állami hivatalok betöl-
tésénél képezi jelenleg a »Germania« s más centrumpárti 
lapoknak hazug themáját, mi mellett a lélekszám aránya 
s az adófizetés adatainak felhasználásával még a statisz-
tikára is hivatkoznak. A kath. hivatalnokok kisebb szám-
aránya a protestánsokkal szemben kétségtelen, a mit 
azonban nem financiális, hanem művelődési észokokkal 
lehet és kell bebizonyítani és kellőleg megindokolni. A 
kath. népesség ugyanis, mely kevésbbé veszi igénybe a 
magasabb iskoláztatást, nem szolgáltat az államnak annyi 
képesített hivatalnokot, mint a protestáns, a melynek 
magasabb értelmi műveltsége Németországban is kétség-
telen. E téren tehát a paritás elvének hangsúlyozása leg-
alább is a német államhivatali viszonyok félreismerésén 
alapuló ultramontán pártmanőver, mely hazug illiberális 
jelszavaival a lakosság megtévesztését célozza. 

De még egy más körülmény is jön itt tekintetbe. 

Az állam a hivatalnoki állásra való képesség megítélésé-
nél nemcsak a szakképzettséget, hanem a megfelelő haza-
fias állami érzületet is veszi figyelembe. S itt az állam 
sajátszerű helyzetben van, a mennyiben a vatikáni zsinat 
után csak olyan kath. egyéneket alkalmazhat, a kik nem 
állanak a teljes engedelmesség viszonyában saját egy-
házukkal. Nem prot. író, hanem a bécsi bíboros érsek: 
Bauscher volt az, a ki a vatikáni zsinaton kijelentette, 
hogy az új dogma az igaz hitű kath. embert az állam 
született ellenségévé teszi. Mert a ki az államot souverain-
nek nem tartja, hanem elismer a földön oly törvényhozó 
hatalmat, a melynek törvényei az állami törvények felett 
állanak, a ki a pápának oly hatalmat tulajdonít, a mely-
nél fogva az állami törvényeket semmiseknek deklarál-
hatja, s a ki megtagadja az államtól az iskolák feletti 
hatalmat, sőt a Syllabussal a lelkiismereti szabadságot, 
mint az állampolgári szabadság és egyenlőség szükség-
képi feltételét esztelenségnek mondja, annak legalább 
őszintén be kellene vallania, hogy állami szolgálatra kép-
telen. Ha tehát a római kath. államhivatalnokok száma 
Németországban nem szaporodik, úgy annak oka nem a 
kormány, hanem saját egyházuk hierarchiai kormányzata, 
s az általuk hangsúlyozott imparitás statisztikája mind-
addig értéktelen, a míg a kormányt a 'vatikánizmustól 
ment, igaz. hazafias érzületük felől nem biztosítják, illetve 
kellő garanciát nem nyújtanak. 

Hogy nemcsak a budapesti zárdákban, hanem a 
prot, német birodalomban is akadunk érzékies jellegű 
jezsuita imakönyvekre, bizonyítja Srassburg, a hol leg-
közelebb »püspöki approbációval< következő c. imakönyv 
napvilágot látott: Andaet zum heiligen Schweisstuche mit 
dem Antlitz unseres Herrn J. Christi. Litanei, Gebete, 
und Anmerkungen Oratórium des heiligen Antlitzes*. 
Lelki manna e mű »az istentagadás e,llen«, a melynek épü-
letes hangon írt mutatványairól méltán mondja Beyschlag, 
hogy azokban minden komolyabb erkölcsi tartalmat nél-
külöző érzéki exaltációval van dolgunk, a mely legfeljebb 
az anyagi érdekeket szolgálja. Istennek lélekben és igaz-
ságban való imádásától oly messze áll e Veronica-féle 
kendő ábrázatának az imádása, mint az ég a földtől. De 
hát Bóma az érzékiség vallása, következőleg érzékies 
jellegű askétikus irodalma is. De van e csudálatos ima-
könyvnek politikai oldala is, a midőn a 14. 1. »Anmu-
thungen* cím alatt így imádkozik: »Mennyei atyánk, szerető 
fiad imádásra méltó ábrázatát áldozzuk föl neked a Te 
szent neved dicsőségére és Francziaország üdvére«. A 
német prot. birodalomban tehát a strassburgi püspök 
approbációjával Jézus szent ábrázata nevében Franczia-
ország üdvéért imádkoznak! Fényes illusztrálása e példa 
a »hazafias klérusnak!* 

Mennyivel fölötte áll vallásos érzék és tudományos-
ság tekintetében a kis Görögország keleti orthodox egyháza! 
A Webskv-féle berlini »Prot. Kirchenzeitung« egyik athenei 
tudósításából arról értesülünk, hogy Kephalas, Pentapolis 
püspöke kiadta Bamba Neophitus, egyik régebbi tudós 
görög theológusnak »rationalis theológia és ker. ethika« 
című művét. Bamba az athenei egyetemen a filozófia 
tanára volt s egy filoz. rendszert is írt. Továbbá Anthimus 
püspök homiliákat adott ki János evangéliumáról a tradicio-
nális orthodox exegesis álláspontján. Ezenfelül Athenében »A 
ker. szeretet* és »PhiIantrópia« c. alatt két vallásos néplap 
jelenik meg. Mystakides Konstantinápolyban, egy német 
egyetemi műveltségű theológus megírta és kiadta »A görög 
klérus a XVI-ik században c. egyháztörténeti monográ-
fiáját, Zolotas pedig az athenei egyetem theol. fakultásán 
az új-szövetségi írásmagyarázat tanárává neveztetett ki. 



Hasonlóan a német egyetemeken tanult theológiát, filo-
zófiát és filológiát, s a közvetítő theológia híve. Volt 
idő, a midőn e sorok írójával több athenei görög theolo-
gus tanult s halle-wittenbergi egyetemen, s a jelenben is 
— mint e tudósítás bizonyítja — igen élénk az érintkezés 
az athenei egyetem s a német prot. egyetemek között. 
Rövid idővel azelőtt Chalkis érsekévé Depastas Jenő 
archimandrita neveztetett ki. Orosz- és Németországban 
tanult s több éven át egy athenei gimnáziumban tanár-
kodott. Szabadelvű pap volt, a miért is a szent zsinat 
püspökké való szenteltetése előtt annak nyilvános meg-
fogadására kötelezte, hogy soha sem volt tagja valamely 
— görög földön nagyon terjedő — szabadkőmüvesi egye-
sületnek. A hierarchiai párt mindenütt egy és ugyanaz! 
— jegyzi meg a tudósító. — Végül Jeruzsálemben az 
egész keleti egyház nagy örömére újból megnyitották a 
szükséges anyagi eszközök hiányában évekkel azelőtt be-
szüntetett theológiai iskolát, mely a palesztinai, syriai és 
egyptomi magasabb görög klérus kiképeztetésére van 
hivatva. Gerasimus patriarcha — jegyzi meg a tudósító — 
minden tekintetben dicséretet érdemel, mivel az iskola 
életbeléptetése az ő fáradozásainak köszönhető. Igv terjed 
az evangélium Görögországban s a török birodalom keleti 
tartományaiban! 

A német jezsuita kérdésben az »Evang. Bund« elnök-
sége is fölemelte hatalmas szavát. A német protestánsok-
hoz intézett szózatából kiemeljük a következőket: Itt 
vannak újból a jezsuiták, e senkit nem bántó ártatlan 
bárányok, mint a béke s a vallásosság őrei s a sociális 
bajok fölkent harcosai. Pedig a történet azt mutatja, hogy 
mindenütt — a keresztyénség nyugatán épp úgy, mint Kelet-
ázsia távoli birodalmaiban — a hol szabadon gazdálkod-
hattak, az államok fel forgatása, vérengző polgárháború 
és vallásos-erkölcsi corrumpálás követte nyomaikat, s hogy 
különösen Németországnak évszázadokra volt szüksége, 
míg a jezsuiták által aláásott kultura romjaiból újból föl-
épült. Esztelenségnek tűnik föl a historikus előtt a jezsuiták 
visszahívása. Egy rend, mely az eretnekség kiirtását irta föl 
zászlajára, lehet-e a német felekezeti béke harcosa? Lehet-e 
szó nála hazafiságról, mely votumaival elszakítja a családi 
és hazaszeret kötelékeit? Egy társaság, mely elismeri a pápa 
ama jogát, hogy az alattvalókat feloldhatja a hűség esküje 
alól, sőt bizonyos körülmények között a királygyilkosságot 
is a népjoghoz számítja, lehet-e a trón és oltár védője? 
Papjai, tanítói és nevelői, kik a valódi vallásosság és 
erkölcsiség alapját, a lelkiismeret önfelelősségi jellegét 
alássák s a cadaver-engedelmességet hirdetik, ím ezek 
volnának az atheismus és sociáldemokratia elleni küzde-
lemnek fölkent bajnokai? Az egész ker. nyugatnak szo-
morú tapasztalatokon alapuló undora követelte a mult 
században a jezsuita rend feloszlatását. Épp e napokban 
bizonyította egyik kilépett előkelő tagja, (Hoensbroech) 
hogy a szabad erkölcsi személyiség megsemmisítése alap-
elve a jesuitizmusnak. A 19. század jezsuitáinak irataiból 
ugyanazokat az államveszélyes theóriákat olvasta ki, mint 
a 17. század termékeiből, s lehetetlennek tartjuk, hogy 
fejedelmeink megnyitnák Németország kapuit ez ősi gonosz 
ellenségünknek. Végül a jezsuiták tervezett visszahívásá-
val szemben kiadja a szózat a jelszót: Le a jezsuitákkal! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

VII. 
1 6 2 2 - 1 6 2 5 . 

I. A fejedelemasszony — Károlyi Zsuzsánna — halála. Alvinczi 
temetési beszéde 1622. juli 1. 

A három éves harc alatt, Bethlen Gábor neje, Károlyi 
Zsuzsánna fejedelemasszony — némi megszakításokkal — 
Kassán tartá udvarát, hol Alvinczi Péter, mint meghitt 
tanácsadó és udvari pap is szolgálta. A fejedelemasszony 
sokat betegeskedett; azonban midőn 1622. ápril. 8-kán 
Kassáról elindult, hogy fejedelmi férjét Gvula-Fehérvárra 
kisérje, tűrhető egészségben volt; de már Bánffy-Hunva-
don beteg lett. Máj. 5-kén Kolozsvárra ért s ugyanott 
május 13-kán éjféli 2 órakor szerető férje karjai közt 
jobb létre szenderült. 

A fejedelemasszonyt mindenki sajnálta s legkivált 
maga a szerető férj, kit nem érdekházasság, hanem valódi 
vonzalom csatolt nejéhez. 1 A fejedelem nagy veszteségé-
hez méltó gyász pompával rendeztette temetését s a gyász 
országos lőn. De nemcsak az országrendek gyászolták, 
hanem az erdélyi püspök is körlevelet bocsátott ki, mely-
ben felhívta az erdélyi orthodoxus (református) papságot, 
hogv május 23-kára, gyász szónoklatokkal, halotti beszé-
dekkel és versezetekkel felszerelve, »az anyaszentegyház 
dajkája végtisztességtételén, mentül többen jelenjenek 
meg.« 2 

A gyászolók közül Alvinczi sem maradhatott ki. 
1622. május 15-kén ír hozzá és Varannay András kassai 
biróhoz a fejedelem. Ennek meghagyja, hogy a fejedelem-
asszony síremlékének kifaragására Lőcséről kőfaragót 
hozasson és küldjön Gyula-Fehérvárra. »Kegyelmedet pedig 
Alvinczi uram szerelmes gyermekeinek hazaadása után 
(kik talán Erdélyben voltak), hogy hozzánk besiessen — 
írja a fejedelem — intjük, ilyen keserves állapotunkban 
legyen mellettütik szegény idvezült házastársunk hideg 
tetemének eltakarásaig. Kívánjuk azt is kegyelmed által 
a tiszántúl való (mostani elnevezéssel tiszamelléki) sze-
nioroktul, hogy maguk közül becsületes tudós fő embere-
ket bocsássanak be, kik az 29. junii legyenek Fehérvárott, 
condecoráltassék azoknak is becsületes jelentésökkel sze-
génnek temetése. Végül rendelkezik, hogy »Kassán a 
szentegyház, a predikálószék s egyéb főszékek feketébe 
s castrum doloris (ravatal) állíttassék és ottan is prédi-
kálnának a prédikátorok« s tb . 3 

A fejedelmi intésnek Alvinczi eleget is tett. Felhívá-
sára megjelentek a papok a Tisza két mellékéről és a 
temetésen szolgáltak ú. m./Gönczi József tiszántúli püspök 
és nagy-bányai pap, Czeglédi János középszolnoki esperes 
és ecsedi pap, Szepsi Láni Mihály szatmári pap. Szikszai 
Hellopaeus Bálint n.-tálvai pap, Váradi István b.-keresztúri 
lelkész és maga Alvinczi Péter. Munkáikat 1624-ben kinyo-
matták az »Exequiae principales, vagy Halotti pompa« 
című könyvben, a többi gyász beszédekkel stb. együtt. 

A gyász szertartás napokig tartott s a szónokokon 
kívül három énekkar, a kassai, kolozsvári s a szász emelte 

1 Szilágyi S. » Bethlen Gábor életrajza*. Pozsony 1885. 
Stampfel kiad. 8. lap. 

a Exequiae Principales. 
3 Szilágyi S. »Bethlen G. és a kassai pap« 12—13. lap. 



a gyász ünnepély fényét. Alvinczi Péter 1622. július l-jén 
beszélt »a nagy templomban — Gyula-Fehérváron — a 
sir felett, mikor immár a test beszállítatnék nyugodalmá-
nak helyére « Az alapszöveget melyről beszélt, a Menvnyei 
jelenések könyvéből vette (XXIV. rész, 8—4. vers): »És 
hallék nagy szózatot menynyből, mely azt mondja vala: 
Imé az Istennek hajléka az emberekkel vagyon és ő ő 
velek lakozik és ők ő népei lésznek, és az Isten, az ő 
Istenök ő velők lészen. És az Isten eltöröl minden köny-
hullatást az ő szemeikről és az halál nem lészen többé, 
mert az elsők elmultanak.« 

Ezek szerint — mondja — »commendáltatik a követ-
kező életnek méltósága, hogy az emberek a jelenvaló 
életet megunván, kívánkozzanak és igyekezzenek annak 
bírására«. A szöveg tüzetes fejtegetését — rövidség okáért 
— mellőzi és csakis annak tárgyáról »az Istennek sáto-
ráról, nekünk következendő örökös hajlékunkról beszél. 
E sátoron nem az Isten frigyládájának ó-testamentomi 
sátorát kell érteni, hanem Istennek ama lakóhelyét, melyet 
sz. menynvei Jeruzsálemnek, sz. Lukács Ábrahám kebelé-
nek nevez. »Az a szép tündöklő város az; melyben nem 
szükség a napnak, holdnak, csillagoknak tündöklése, mert 
az Istennek kibeszélhetetlen dicsőségével teljes az . . . 
Nem terjeszti elő ezen lakóhelynek méltóságát; mert az 
lehetetlen dolog, hogy valaki úgy describálhassa a mint 
vagyon, sőt azt senki csak meg sem gondolhatja, mint 
Ézsaiás tanít. Hanem itt egyátaljában való credó kell, hogy 
az miképen testünkből lelkünk megválván, testünk egy 
szoros koporsóban foglaltatik, azonképen lelkünk az Isten-
nek sátorába költözik. . .« És bizonyára hiszi, hogy »a 
mily kegyesen és istenesen élt kegyelmes aszszonya, mint-
hogy a nyomorúságnak völgyét megismervén és megunván 
Istennek dicsőséges sátorába kívánkozott, mostan az 
angyalokkal és üdveziilt szentekkel örül és örvendez.« 

Majd megadja »ő felségének utolsó végtisztességét, 
minekelőtte állandó nyugalmának helyére beszállana. És 
ez kettőből áll: 1. Hogy ő felségének régi ős nemzettsége 
kimutattassék. 2. Hogy nemes fejedelmi jóságos cselekedeti 
ő felségének előszámláltassanak.« 

»A mi a geneólogiát illeti: Atyai ága a felséges 
Károlyi Zsuzsannának . . . Károli Lászlótól fogva, ki ő 
felségének édes atyja volt, felmegyen 388 esztendőre, 
mint ihon a geneologia (melynek delineatioját felmutatta 
volna,) nyilván mutatja . . .« Majd elbeszéli a Miszbánné 
ismeretes történetét,1 kinek hét iker fiától hét magyar 
nemzettség származott, u. m. a Csapi, Bocskay, Szürtei, 
Soós, Ráskay, Eszenyi és Kövesdi. A Misz-bán nemzett-
ségét különben egy nemzetiségnek állítja a főúri Károlyi 
családdal. Anyai ágon. a Báthori István lengyel király 
harmadik ágából eredett Szaniszlóffy Báthori családból 
származott. Édes anyja Színi Klára volt. . . . »De ő fel-
sége személyében — mondja — nemhogy megfogyatkozott 
volna, dicséretes eleinek méltósága, sőt inkább meghervad-
hatatlanul öregbedett, midőn — férje után — Magyar-
ország választott királyné aszszonya volt. Bizonyos, hogy 
ő felsége oly virtuosa volt, hogy fejedelmi nemességét 
minden injuriák ellen vindicalta. Ha isteni félelméről . . . 
gondolkodol, Erzsébet aszszonyt, az Kr. János szent 
anyját annullálta. Ha a könyörgésben való buzgóságárol. 
az Anna profetisát. Ha eszesség ét s okos és értelmes voltát 
veszed, Abigailt a Thekoabeli aszszonyt. Ha nemzetéhez 
való tökéletes jó akaratját, Esztert; ha fejedelem-urunk-
hoz, ő felségéhez mint szerelmes házastársához való maga-
viselését, Sárát és Mikoltot. Ha szépségeit, szüzességét 

1 Alvinczi volt az első, a ki a Miszbánné történetét irodal-
munkban fölemlíté. 

meggondolod, voltaképen Zsuzsánna vala, elanynyira, hogy 
ha az Plató sok ezer esztendős circulusa helyes volna 
az Isten könyvében, a halhatatlanul virágzó Zsuzsannát 
mondhattuk volna, hogy előkerült volt. Szemérmetességében 
Rebeka; bátorságában, mikor a szükség kívánta Judit; 
alamizsndlkodásában Tabitba. Egy summában Themistoclea 
Görögországban, Semiramis Babyloniában, Telessilla La-
cedemoniában, Ganina Gallo-Graeciaban, kiket Plutarchus 
több historicusokkal óhajtva emleget, enynyi dicséretekkel 
nem tündöklettenek.* 

»Jaj annakokáért minekünk, így fejezi be, meggyá-
szolhatatlan jaj, kik ilyen nagy drága kincsünket, ihon, 
ezennel egy szempillantásban elrejtjük! De nincsen mit 
tennünk. így végezte volt a nagy Úristen, legyen az ő 
szent akaratja. Mindazáltal a mi tisztünkben, tőlünk 
édességesen elbúcsúzott kegyelmes aszszonyunk, nem aka-
runk megfogyatkozni, hanem a míg élünk, felségedről 
háládatos képen emlékezünk és az Úristent szivünk sze-
rint kérjük, hogy felségednek legkisebbik tetemkéjét is az 
boldog feltámadásnak napjáig őrizze meg, hogy akkor 
boldogult lelke testével egyesülvén, teljes örömét és világi 
kegyes életének, tűrésének, szenvedéseinek koronáját el-
vevén. örökkön örökké örvendezzen. Ámen.« 1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** A magyar prot. irodalmi társaság népies 

kiadványai. A régen várt prot. népiratkák »Koszorú« 
cím alatt Kenessey Béla fő- és dr. Kecskeméthy István 
felelős szerkesztésében végre megindultak. Három füzetkét 
kaptunk belőlök egyszerre. »Az ócska biblia«, irta Forgács 
Endre. Erőteljes népies nyelven írott épületes rajz. — »A 
gályarabok t ö r t é n e t e i r t a Marton Sándor. A 17-ik szá-
zadnak gyász évtizedéből a gályára hurcolt lelkészek tör-
ténetének tanulságos históriája. — »A Barkóék árvája«, 
irta Csengey Gusztáv. Csinos, építő történet, jóízűen elbe-
szélve. — Melegen üdvözöljük az első fecskéket. Vajha 
minél több házhoz eljutnának s ott fészket raknának. 
Legyenek tavasz hirdetői, a vallásos ébredés tavaszának 
hirdetői. De hogy azok lehessenek, ne sajnáljuk a fárad-
ságot terjesztésüktől. Lelkészeink a felnőttek, tanítóink és 
tanáraink az iskolások között legyenek buzgó terjesztői ez 
iratkáknak. — A »Koszorú« főbizománvosa, Hornyánszkv 
Viktor tudatja a közönséggel, hogy minden 10 példányra 
egy ingyen példányt ad, de bérmentesen 10 példánynál 
kevesebbet nem küldhet; kevesebb számú példányt csak 
a postaköltség előleges beküldése mellett szállíthat. Egyes 
füzetek ára 4 kr. A »Koszorú« ez évi folyama 10 füzetre 
van tervezve. A többi hét füzet is rövid időközökben 
minél előbb meg fog jelenni, hogy a hiterősítés és vallás-
erkölcsi építés szép munkájában ezek is segítségére legye-
nek a templomnak és az iskolának. 

** Magyar Mese- és Mondavilág című füzetes 
vállalatból, melyet Benedek Elek ír és az Athenaeum ad 
ki, megjelent a 3 ik füzet. Tartalma: Bolond Istók, Mirkó 
királyfi. A béka, Fekete-ország. A mesék és mondák jő 

1 Alvinczi e beszéde megjelent az »Exequiae Principales . . . 
Halotti Pompa* 2o8—221. lapjain, 1624-ben. 



népies nyelven, paedagogiai érzékkel és hamisítatlan nem-
zeti szellemében vannak írva. Az iskolák, gyermek-szobák 
ajtói és a népkönyvtárak bátran megnyithatók a M. M.- és 
Mondavilág előtt. — Egy tüzet ára 25 kr., tiz füzet elő-
fizetési ára 2 frt 50 kr., bérmentes küldéssel. Az egész 
vállalat kéthetenként megjelenő 50 füzetre van tervezve. 
Előfizethetni Budapesten az Athenaeumnál. 

** S. Szabó József egyházi dolgozatai. Azokat, 
a kik nálam S. Szabó József egyházi dolgozataira előfizet-
tek vagy a kik csak megrendelték, tudósítom, hogy nevezett 
mű — közbejött akadályok miatt — csak húsvétra jelenik 
meg. Megrendeléseket 1 írtjával addig elfogadok. Karczag. 
Szödi S. könyvkiadó. 

** Az 1848 —49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált munkából most jelent meg a XVI. 
füzet. Gracza György e füzetben az 1848. március 13-iki 
bécsi forradalom keletkezését és lefolyását mondja el. 
Kossuth hires pozsonyi beszédének hatása, az utcai har-
cok, a Burg ostroma élénken és történelmi hűséggel 
vannak elmondva. A füzet képei: Az ellenség tábora. 
Pompás szinnyomatu kép, egykori jelmezek után festette 
Kiss L. — A pozsonyi országgyűlés küldöttsége. (Arckép-
csoport.) — Részlet a prágai márciusi forradalomból. (A 
diákok fegyverkezése.) — Az orsz. küldöttség elindulása 
Pozsonyból Bécsbe. — Jelenetek az i848-iki bécsi forra-
dalomból. — Metternich bukása 1848. március 13-án. 
— Metternich futása (gúnykép). — Az 1848-iki bécsi 
barrikádok térképe. — A magyar orsz. küldöttség bevo-
vonulása Bécsbe 1848. márc. 15-én. — Részlet a magyarok 
bécsi fogadtatásából 1848. március Í5-én. — A pozsonyi 
jurátusok Bécsbe érkezése 1848. március 16-án. — A 
képek egykorú eredetiek után készültek. Egy-egy füzet 
ára 30 kr. A legközelebb megjelenő 7-ik füzettel új 
negyedév veszi kezdetét. Előfizetési ár egy hónapra (2 füzet) 
60 kr., negyedévre (6 füzet) 1 frt S0 kr., fél évre (12 füzet) 
3 frt 60 kr,, egész évre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Előfizetni 
lehet Lampel Róbert könyvkereskedésében, Budapesten, 
Andrássy-út 21. sz. a. 

** Dolgozatok a vallásszabadság kérdéséről. Irta 
dr. Horváth Ödön, az eperjesi jogakadémia dékánja, 
Eperjes, 1894. — A szorgalmas szerző e 32 lapos füzet-
kében öt cikkben a szőnyegen forgó egyházpolitikai kér-
déseket tárgyalja, élénken, liberális szellemben, s nagy 
tanultsággal. A füzet tartalma : I. A receptio. II. A zsidó 
vallás receptiója. III. Az egyházpolitikai reformtervekhez. 
IV. A vallásszabadság elvének eonsequentiái. V. 1894. 

** Illyés Endre Egyházi Beszédei. Illyés Endre 
mezőberényi ev. ref. lelkész tudatja az érdeklődőkkel, hogy 
»Ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi beszédek« című 
munkája leszállított áron, 1 frt 50 kr., helyett 1 frt 20 krért, 
bérmentes szállítással kapható nála Mező-Berényben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi h í rek, Felső-Baranyában a szaporczai 
egyház lelkipásztorává egyhangúlag Szalai Ferencz he-
lyettes lelkész, néhai Szalai Ferencz k-somogyi esperes 
fia választatott meg, kit szívesen üdvözlünk az eklézsiás 
kartársak körében. — A szatmári lelkészi állásra 13 pá-
lyázó közül Rácz István kisvárdai, F. Varga Lajos maj-
tisi, Hajdú Zsigmond batizi, Ferenczy Gyula krassói ren-
des, és Nagy Károly szatmári segédlelkészek jelöltettek ki. 

— A most anyásított üllői egyház rendes lelkészévé 
Kardos János eddigi segédlelkész, az ung-tarnóczi egyház 
lelkipásztorává Pataki Pál botfalvi lelkésztanító, a kaki 
egyházba pedig Kónya József cigándi s.-lelkész válasz-
tatott rendes lelkészszé. Isten kegyelme segítse, híveik 
szeretete támogassa őket áldásos munkájokban! 

* A protestáns irodalmi társaságban február 
23-án SzÖts Farkas theol. tanár tartott felolvasást a pro-
testantizmus erkölcsi világnézetéről. Felolvasásának tar-
talomjegyzéke ez : A protestantizmus erkölcsi oldalról is 
az evangélium visszaállítása. Az evangeliumi erkölcsisé-
get azért kellett visszaállítani, mert a pápás egyház elfer-
dítette, a renaissance elfelejtette Krisztust és az ő evan-
géliumát. Az erkölcsi reformáció a kegyelem és hit 
elveinek alapján történt. Főbb sajátságai: egyedül az isteni 
kegyelem az erkölcsiség erőforrása; csak az isteni kegye-
lem szab erkölcsi törvényt, a kötelességnek és teljesíté-
sének isteni alapja van a kegyelemben ; az ember erköl-
csisége a kegyelem lelkének gyümölcse; az isteni kegyelem 
elkölcsi szabadságra emel s innen a protestantizmus erős 
auíonomikus és szabadságszerető szelleme; az isteni ke-
gyelem nemcsak az egyházat, hanem az összes erkölcsi 
közösségeket átjárni és megszentelni van hivatva. A pro-
testantizmus morál-történeti fontossága abban határozódik, 
hogy az evangélium világvilágosító, világjavító és világszaba-
dító isteni erőit bevitte ez emberiség magán és közéle-
tébe. A felolvasás második fele ezt a nagy igazságot 
bizonyította történeti és statisztikai adatokkal. A protes-
táns népek műveltebbek, előhaladottabbak, mint a római 
hit vallói. A protestáns népek erkölcsi színvonala maga-
sabb. mint a római katholikusoké. A protestáns népek 
politikailag érettebbek, szabadabbak és egyenletesebb fej-
lődésűek, mint a római katholikusok. Végül hithűségre 
buzdított, hűségre az evangéliumhoz, melyből ezek az erkölcsi 
javak származnak, hűségre a protestáns egyház hit és erkölcsi 
elveihez, mert ezek erejével lehet regenerálni a magyar 
nemzeti társadalmat, s mert ezeké az erkölcsi erőké a 
jövő. — A nem nagyszámú, de előkelő és figyelmes kö-
zönség tetszéssel fogadta a felolvasást. — A jövő alka-
lommal dr. Vargha (ryula, az országos statisztikai hiva-
tal aligazgatója olvas fel ily címmel: Statisztikai adatok 
a protestantizmus köréből. 

* Egyházkerületi közgyűlések A dunántúli ev. 
ref. egyházkerület közgyűlése április 3 án lesz Székesfehér-
várott. Az egyházi törvény kihirdetése mellett fontos tárgya 
lesz a gyűlésnek a pápai tanítóképző intézet visszaállí-
tása. — A tiszántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése 
szintén az egyházi törvények kihirdetése végett április 
9-én tartatik Debreczenben. 

* Belmissiió tevékenység Budapesten. A »Refor-
mátusok közművelődési egyesülelében« február 25-én este 
hat órakor Gáspár István s. lelkész érdekes hiterősítő és 
hazafias szellemű felolvasást tartott »Pázmány Péter és 
kora« c. alatt. A jobbára kiskereskedő- és iparos-családok-
ból álló közönség, mely jól megtöltötte a termet, nagy 
figyelemmel hallgatta és zajosan megtapsolta a tanulságos 



felolvasást. Felolvasás előtt és után a közönség vallásos 
énekeket énekelt. — A ref. lelkészi értekezlet febr. 19. 
és 26-iki ülésein a vallásos népkönyvtárak szükségéről, 
felállítása módjáról s az ez érdemben megindítandó iro-
dalmi és társadalmi akcióról tartott előadást Szöts Farkas 
theol. tanár. — A hold-utcai vallásos összejövetelek 
dr. Szabó Aladár és Kenessey Béla theol. tanárok, az 
erzsebet-körúti estéli isteni tiszteletek Hamar István püspöki 
titkár vezetése alatt minden vasárnap este pontosan meg-
tartatnak. — A református ifjúsági egyesület összejöve-
telein a theol nagytermében minden kedden este 7—9 
óráig felváltva vallásos felolvasások és zenei előadások 
tartatnak. 

* A kath. autonomia előkészítő bizottsága 
febr. 24-én Vaszary K. hercegprímás elnöklete alatt érte-
kezletet tartott. Az értekezleten a beteg Schlauch püspö-
kön kívül a bizottságnak mind a 30 tagja jelen volt, 
köztük Apponyi A., Eszterházy M. Mór és Zichy Nándor 
grófok, Czorda Bódog, Széli Kálmán, Szlávy József, Perczel 
Dezső, Horánszky N., Polonyi G. stb. A hercegprímás 
először rövid megnyitó beszédet tartott, melyben hang-
súlyozta, hogy bár a főpapság más alapon (?) szeretné 
az ügyet kezdeni s bár a kedélyek most nagyon izgatottak, 
mégsem vélte elhalaszt hatónak az értekezletet. Azután 
előterjesztette király ő felsége leiratát, mely szorosan 
meghatározza a bizottság feladatát Ez két dologból áll: 
javaslatot készíteni az országos autonómiai kongresszus 
összehívásának módozatai iránt és véleményt mondani az 
1872-iki kongresszus munkálatáról. A bizottság harmadfél 
órai tanácskozás után Gajzágó S. indítványára elhatározta, 
hogy az 1869. évi statutum alapján újabb kongresszus 
összehívását indítványozza. — A »Magyar Állam« az 
autonomia ügyében is megkezdte a maga konkoly-hintő 
munkáját. »Megköveteljük, — úgymond — hogy a bizott-
ság legelső ülésén illetékes oldalról szólíttassanak fel a 
bizottság tagjai a »vatikáni hitvallás letételére és a syllabus 
aláírására.« Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a »Sylla-
bus« és »Vaticanuin« alapján az állam főfelügyeleti joga 
mellett miféle autonomia lehetséges?! 

* Tanárok a közoktatási miniszternél. A duna-
melléki ev. ref. egyházkerület fő- és középiskoláinak 
tanári testületei (a budapesti kivételével), küldöttségileg 
febr. 22-én délután két órakor tisztelegtek Szász Károly 
püspök vezetése alatt a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél, hogy kifejezze háláját a miniszter azon kiváló 
atyai gondjáért, melyet a nem állami tanárok országos 
nyugdíjazásáról szóló törvényjavaslat benyújtása által 
tanásított a tanári testület iránt. A püspök az egyház-
kerület összes tanárai által aláírt hálafeliratot nyújtott át 
a miniszternek, kinek a törvényjavaslat további pártfogá-
sát és törvényerőre juttatását atyai gondjába ajánlja. A 
miniszter szivélyes szavakban köszönte meg a tisztelgők 
megjelenését s a püspök üdvözlő beszédére kijelentette, 
hogy a törvényjavaslatnak abbeli intézkedése, mely sze-
rint az egyes iskolafentartóknak megszavazott államsegély 
után fizetendő 3% kamat a múltra nem, csak a jövőben 
igénybe veendő államsegélyre vonatkozik. Szász Károly 
püspök ezután bemutatta a küldöttség tagjait, a kik a 
következők voltak: Ádám G., Bónis Károly, Mészöly Gás-

pár és dr. Joó Imre főgimn. tanárok Nagy-Kőrösről, 
HL Kiss Kálmán képezdei igazgató Nagy-Kőrösről, Nagy 
Ferencz főgimn. tanár Kecskemétről, dr. Kovács Pál és 
dr. Helle Károly jogtanárok Kecskemétről, Csontó Lajos 
igazgató és Dobó Menyhért Halasról, Szikszay Gusztáv 
igazgató Kun-Szent-Miklósról. Az átnyújtott felirat szöve-
gét jövőre közöljük. 

* A vallásos összejövetelek terjedéséről mind-
egyre kapunk tudósításokat. Felső-Baranyából Kémesről 
írják Lapunknak: »Az egyes gyülekezetek életében meg-
indult vallásos revivál-ról szóló tudósításait b. lapjának 
igen nagy örömmel á felbuzdult szívvel olvastuk mi is, 
s egyúttal becses tudomására hozom, hogy hasonló össze-
jövetelek a mi eklézsiánkban, és pedig Kémesen is tartat-
nak, most már a második évben Egy jól szervezett kis 
énekkar közreműködése mellett e télen is több vasárnap 
estét úgy ültünk meg, hogy a buzgó segédlelkész, Molnár 
Gergely jó és érdekes s főleg .a prot. öntudatot tápláló 
elbeszéléseket, főként Baksay-tól, azután Jókaitól olvasott 
fel. Majd meg Sztárai Mihály viszontagságos és sok helyütt 
elég mulattató életrajzát ismertette. És bizony-bizony lelki 
eredménynyel. Mert ime a kémesi szent egyház urasztalát 
csak legújabban is ketten ékesítették meg egy-egy értékes 
és igazán ékes terítővel, selyemből. Előbb Vitányi Sándorné 
úrnő, majd legújabban Bíró Józsefné. Mindez, én tudom, 
az igaz Isten szerint való kegyesség műve, melyet bizony 
ápolni kell*. A lelki élettel való szeretetteljes foglalkozás 
meg szokta teremni a maga »lelki* gyümölcseit! 

* Pánszláv tanulók kizárása. A késmárki lyceum 
tót ajkú növendékei közül, mint Lapunknak irják, néhá-
nyan az iskolai törvények által tiltott tót kört alapítottak, 
abban a haza-ellenes szellemet szították, egy irott. újságot 
köröztettek s abban Kollárt dicsőítették, a beszüntetett 
tót gimnáziumokat megsiratták, testvéreiket nemzetiségi 
harcra hívták fel, a magyarokat ellenségeiknek nevezték 
s folytonosan a hatalmas szomszédot (az orosz cárt) 
emlegették s midőn a szláv nemzeti eszme iránti lelkese-
dés őket a *Kylká*-bsai (ez volt a kör neve) összefor-
rasztotta, haza-ellenes nemzetiségi törekvésekkel teltek el. 
A fegyelmi szék Ruppddt Dusán, Rumán János eddig 
jó viseletű és jeles készültségü, de az őket tandíjmentes-
séggel, ösztöndíjakkal s annyi más jóval elhalmozott 
»alma mater« iránt hálátlan VII. oszt. tanulókat, továbbá 
Skrovina Ottó és Osztricza János V. oszt. tanítókat, 
mint a kik mindannyian magyar (f) voltukról megfeled-
kezve a pánszlávismus tévútjára jutottak s így a haza-
árulással azonos bűnt követtek el: az intézet növendékei 
sorából kizárta s felkérte a felettes hatóságot arra, hogy 
ezen eltévedt ifjakat egy még ezen kívül hozandó szigorú 
határozat által a magyarságra nézve egyszer mindenkorra 
és örökre ártalmatlanokká tegye. A szövetkezet többi, 
félrevezetett gyermek-tagjait felügyelet alá helyezik s meg-
tűrik őket még az év végéig, mikor aztán ezekre nézve 
is — a jövőben netán előfordulható kellemetlenségek el-
hárítása, illetőleg az intézet teljes megtisztítása szempont-
jából — ki fogják mondani a «consilium abeundi»-t. 

* Frommer A. Hermann utóda magkereskedésé-
nek most megjelent tavaszi árjegyzékét ajánljuk t. olvasóink 
figyelmébe. Kívánatra díjmentesen megküldetik az minden-
kinek. Címe mai hirdetésünkben. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. hevület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

eitnzendök. 
liiatfó-Iiivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előf izetési á r a : 

Félévre : 4 frt !íO kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes ifxám ára tiO kr. 

Máreziusi napok. 

Forr a világ! Legalább is ez a mi kis vilá-
gunk, a három bérc és négy folyó hazája! 

Csodálatosak ezek a márciusi napok! 
A közeledő tavasz első fuvalma, mely jég-

bilincseitől oldja a vizeket, mintha csak a lelkek-
ből is leszedné a békókat. A nap első hév sugara, 
mely megpezsdíti a pihenő természet életereit 
s azokat lüktetésbe hozza, mintha csak beragyogna 
a szellemekbe is és ébresztené azokat a »száz-
szor szent égi szabadság« igazi életet adó érzé-
sére és kikövetelésére. 

Most negyvenhat éve is e márciusi napok 
alatt kezdődött egy új élet lüktetése a nemzetben, 
mely gondolat- és sajtószabadságot követelt s a 
kiváltságok helyett jogokat sürgetett. Tvrtaeus 
lanttal a kezében buzdította a csatát, s ezrek 
mondták utána a szent esküt, hogy »rabok tovább 
nem leszünk!« 

A rendi kiváltságok megszűntek, hogy soha 
többé fel ne támadjanak. A népképviseleten nyugvó 
alkotmány, a gondolat- és a sajtószabadság meg-
született, de ez csak azért, hogy aztán vérbe 
temetkezzék, s másfél évtized üljön sírkő gyanánt 
erőszakkal megdermesztett s elégetett hamvai fölé. 
A nemzet prófétáinak kellett a szétszórt csontok 
felett prófétálniok, hogy a tetemekbe új élet térjen 
és a négy szelek felől meginduló lélek beléjük 
szellemet leheljen. Feloldódtak a megkövült tagok, 
hogy követ kőre rakva megépítsék a nemzet épü-
letét. Huszonhét év fáradhatatlan munkájának az 
eredménye előttünk van. A szabadság szent biro-
dalmából jó részt elfoglaltunk. Állami háztartá-
sunk consolidálva van. Ezzel tekintélyünk is nőtt 
még a külföld szemében is, s ez úgy néz reánk, 
mint a kiken a súly van az osztrák-magyar mo-
narchiában. A consolidált háztartás mellett most 
még szükséges belkörűleg a nemzeti állam sup-
remaciójának az attribútumait is egyenként meg-
szerezni. Ezek az attribútumok azonban soha sem 

szerezhetők meg egységes jogrend nélkül. Az 
egységes jogrend pedig nem állhat elő jogegyenlő-
ség nélkül; a jogegyenlőséghez meg feltétlenül 
szükséges, hogy minden néven nevezhető kivált-
ság megszüntettessék. 

A kormány merész és nagy concepcióval 
megtette az egyházpolitikai törvényjavaslatokkal 
az első lépést az egységes jogrend és a jogegyen-
lőség felé. A márciusi napok, melyeket most élünk, 
épen e javaslatok folytán váltak mozgalmasakká. 
Megmozdult a nemzet. Ezrek és ezrek gyűltek fel 
az ország szivébe, a fővárosba, hogy felemeljék 
szavukat a reakciónárizmusnak és az ultramon-
tánizmusnak kiváltságokat követelő, a garantiro-
zott jogokhoz ragaszkodó és így az egységes jog-
rendet és jogegyenlőséget megakadályozó retográd 
törekvései ellen. A nemzet szabadelvű közvéle-
ményének megnyilatkozásában rendkívül nagy erő 
van. Kicsinyes párttusák helyett elvek harca prokla-
máltatott általa és nyilvánvalóvá lett, hogy Magyar-
országon a politika súlypontja még mindig hol 
fekszik? Jó és hasznos tanulságul szolgálhat 
majd ez annak idején azoknak, a kik a közigaz-
gatás államosítására nézve egy újabb törvény-
javaslatot lesznek benyújtandók. Nekik majd nem 
lesz szabad szem elől téveszteniök, hogy a poli-
tikai súlypont ma is még a megyékben és a 
városok intelligens középosztályában van. 

De ez már világi politika. Ezt hagyjuk. Ez 
nem a mi terünk. Hanem úgy tetszik nekünk, 
hogy ezekben a márciusi napokban mintha erő-
sebben fújna az a szél, a melyet a protestantis-
mus indított meg s a mely elé századokon át 
hiába épített gátul szolgáló kőfalakat Róma és 
annak minden infernális hatalmassága. Az elmé-
ket áthatották azok az eszmék, melyeket a protes-
tantismus hangoztatott negyedfélszáz év óta. A 
külső kötelékek ugyan még jóval több embert 
fűznek a rom. katholicismushoz; de a közgondol-
kozás az intelligenciában egészen protestáns, már 
t. i. annyiban, a mennyiben a szabad egyén jogait 



követeli; mert hiszen ki merné azt állítani, hogy 
még magát a prot. státust is már áthatották volna 
a protestant ismusnak igazi nagy és felséges alap-
elvei; sőt egy paradoxonnal azt mondhatjuk, hogy 
még mindig tömérdek protestáns van, a ki meg 
egészen róm. kath. módon gondolkozik s a kinek 
imponál a róm. kath. egyház bámulatos szervezete 
és szeretné a mi egyházunkat is chablonokba 
beletörni. 

A közgondolkozás átalakulásában és a libe-
rális világnézet elterjedésében azonban a döntő 
befolyás, hogy nem a protestáns egyházaké, mint 
ilyeneké: mutat ja az, hogy magyar társadalmunkba 
azokból az erőkből, a melyek áthatják a külföldi 
igazi prot. társadalmakat, mi alig-alig tudtunk 
valamit bevinni. A mi társadalmunk legeslegna-
gyobb részében csak még a renaissence elveitől 
van áthatva és nem a protestantismuséitól, Tetszik 
neki a l iberalismus; de az a szabadság, mely az 
Úrnak Lelkétől vagyon, nem kell neki; ezt nem 
is érti s ehhez felemelkedni még nem tudott. A 
jogegyenlőséget és az egységes jogrendet követeli; 
de az egyenlő kötelességek teljesítését fenhagyja 
mint valami kiváltságos jogot egyes keveseknek. 

No majd megjön ez is. Csak hadd fújjon a 
szél, a hova akar! Egy volna a fődolog, ha mi 
protestánsok szivünkre vennénk az apostol inté-
sét: »Az Istennek Lelkét meg ne oltsátok!« 

A reanissancera könnyen következhetett a 
reformáció. Huss János máglyájának a lángját 
még növelte a közszellem fuvalma; Luther Márfon 
salvus conductusát azonban már nem engedte 
széttépetni épen a megváltozott közszellem, mely 
ha még nem tudta is egészében átérteni a refor-
mátor óriási horderejű vallási és erkölcsi gondo-
latait; de annyit már megértett, hogy az a wit-
tembergi barát nagy, egyetemes emberi jogokért 
küzd. 

Nekünk protestánsoknak társadalmunk re-
naissance szellemét most fel kell használnunk. 

A felett theoretice lehet vitatkozni, hogy váj-
jon helyes volt e az egyházpolitikai kérdéseknek 
épen most és a jelen alakjukban való felvetése? 
Vájjon a polgári házassági törvény és az ezzel 
mechanice összefüggésbe hozott egyéb törvény-
javaslatok tekinthetők-e reánk nézve rekompen-
zációul az 1868: LIII. t.-c. 12. §. megváltoztatá-
sáér t? És hogy vájjon mi lesz az eredmény, ha 
e javaslatok törvénynyé válnak? Nem lett volna-e 
jobb az első lépést az 1848 : XX. t.-c. életbelép-
tetésével tenni meg? stb. De ma már egy tény-
nyel állunk szemben, a mely tény a liberalismus 
és a hierarchismus harcát provokálta. Hogy e 
küzdelemben nekünk hol a helyünk, melyik csata-
sorba kell á l lanunk: nem kell megmondanunk. 

A kormány a kőtelező polgári házasságra 

nézve tett előterjesztést. Viszonyaink között a 
házassági jog rendezésére ez a lehető legjobb, 
nemcsak, de az egyedüli mód. A josefinismussal 
nálunk meg nem lehelne élni. Feltéve, de meg 
nem engedve, hogy a josefinismus a maga egé-
szében érvényben van Ausztriában, — Ausztria 
megélhet vele. Ott a protestantizmus az összes 
lakosságnak csak 5 — 6°|0-át teszi; tehát uralkodó 
vallás a római katholikus. Ott vegyes házasság 
rendkívül kis százalékban fordul elő. Ausztriának 
nincsenek olyan nemzetiségei, mint nekünk, a hol 
vallás és nemzetiség egy és ugyanaz. A csehek 
nem csehvallásuak; de az oláhok nálunk oláh 
vallásúak. Ott nincs és nem volt nyolcféle házas-
sági jog. S aztán a joseftnus rendszer mellett 
megint csak ott volnánk, a hol most vagyunk: 
a lélekhalászás gyanús és kétes értékű hecceinéí. 

A kötelező polgári házasságról szóló javaslat 
a házasságok egyházi megáldását egyáltalában 
nem zárja ki. Nekünk tehát híveinkben annyi 
egyháziasságot kell ébresztenünk gondos és lan-
kadatlan cura pastoralissal, olyan benső vallásos 
életet támasztani az evangéliumi erőknek átplán-
tálásával, hogy a hívek lelki szükségnek érezzék 
házassági frigyüknek egyházi megáldatását. Nekünk 
â  múltnak sok mulasztását kell helyrepótolnunk 
most épen e lélekcserélő időkben. Többé nem 
szabad és nem is lehet megmaradnunk tisztán 
csak a negació terén; hanem nagy társadalmi 
munkássághoz kell kezdenünk, tehát positiv térre 
kell lépnünk. Többé nem élünk meg csupán csak 
adminisztráló egyházi hivatalnokokkal; hanem 
szükségünk van apostoli lelkületű és misszioná-
riusi buzgóságú lelkipásztorokra. És nem hagy-
hat juk továbbra is lelkészeinket, ha tőlük azt 
kívánjuk, hogy teljesen az egyháznak szenteljék 
minden erejüket, abban a deprimáló anyagi hely-
zetben, a melylyel közülök tömérdeken most küz-
denek, hanem minden erőmegfeszítéssel gondos-
kodni kell a kongrua rendezéséről. A zsinat a 
lelkészi fizetések minimumát, mint a melyre töre-
kedni kell, megállapította. Legalább e minimum 
életbeléptetésének munká já t mielőbb meg kellene 
kezdeni. Hiába megy ki egy-egy fiatal lelkész-
jelölt tele eszménviséggel, egyháza iránt való sze-
retettel, munkakedvvel, alkotni vágyó lelkesedés-
sel, ha aztán a nyomasztó anyagi gondok, mint 
a paizsos férfiú, eléje állanak, hogy velük küz-
ködjék. 

Szóval sok a mi »első rendű szükségünk.« 
De egygyel t isztában lehetünk és ez fel is 

emelhet bennünket , hogy ez a mozgalmas idő, 
ezek a márciusi napok, igen jó minekünk! Mennyi 
érdeklődést kelt fel; mennyi érdek mozdult, meg; 
mennyi erő jött forrongásba; hány szempont 
lépett előtérbe és minő nyüzsgés támadt minden 



felülről! A szabad szellemnek minden mozdulása 
csak nekünk használhat s illetőleg azt nekünk 
lehet csak és kell is felhasználnunk, mint a vilá-
gosság fiainak. 

Hadd forrjon hát a világ! Eszmék s elvek 
harca, nemcsak, de még a materiális létért való 
küzdelem is jobb, mint a tespedt nyugalom. Amab-
ban élet, emebben halál van. Amabban követelés, 
emebben csak sivár lemondás. Amabban a győ-
zelem s az élet koronája, emebben lassú sorva-
dás a megoszlaltatás felé. 

Mi életet követelünk és a győzelmet meg-
adja majd Az, a ki már meggyőzte e világot! 

Kenessey Béla. 

I S K O L A Ü G Y . 

Hitébresztés vallástanítás utján. 
Az előkészítésnek ismertetett módja az újabb kor vív-

mánya volt. de jelenlegi alakjában látni való, hogy tisztán 
paedagogiai szempontok hozták azt létre és így a puszta 
oktatást előbbre vitte, de nem a vallás-tanítást, mint hit-
ébresztő munkásságot. E tekintetben a reformáció korá-
ban könnyebb volt a lelkipásztor munkája, mert az az 
élénk érdeklődés, ami volt akkor, lehetővé tette, hogy a 
gyermek érzelmi világa, már midőn tanulni kezdett, elő 
volt készítve arra, hogy a lelkész csak a tanbeli rész 
tisztázásához foghatott. Most azonban, midőn tudjuk, 
hogy a gyermek érzelem világát korántsem járja át a 
családban a vallás melege, nekünk kell azt fölmelegítenünk 
és ezt megelőzőleg korántsem szabad tanokat hirdetnünk. 
A tanok megfelelő érzelmi alap nélkül csak reánk aggatott 
nézetek lesznek, melyeket könnyen fölcserélünk valamely 
tetszetősebb tételért, vagy okoskodásért. 

Az előkészítésnek tehát az érzelem megragadásából 
kell állani, olyanná kell tenni a gyermek lelkét, hogy 
az vágyódjék az ő Krisztusa után, szeretettel csüngjön 
rajta! De mi által érhetjük ezt el? A szentírás így felel 
e kérdésre: »A hit Istennek ereje*, »A hit hallásból 
vagyon« hozzátehetjük bátran, hogy az evangélium hallá-
sából. Tehát a gyermeket a Jézusnak élő alakjához kell 
vezetni. Ezzel azonban vallástanításunknak egyik palánk-
ját döngetjük, mert eddig evangéliumot az előkészítő fokon 
épen nem tanítottunk, a történeti fokon pedig csak az 
ó-testamentum után. Azonban ne gondolja a szíves olvasó, 
hogy javaslatomtól csak úgy könnyedén elállók, mert ha 
azt vetné ellenem, hogy a paedagogia követelménye sze-
rint csak egyszerűről haladhatok az összetettre; én ha 
reflektálnék figyelmeztetésére, azt mondhatnám, hogy az 
szintén paedagogiai elv, hogy a hozzánk közelebb eső 
körülményekből szálljunk a távolabbiakra. Ha azonban 
ilyen érveket hoznék fel, csak elvégre is a kérdés tény-
álladék hiányában tisztázatlan maradna, én tehát meg-
fogom — vagy legalább megfogni törekszem — az ellen-
vetőt a maga talaján. El kell ismernünk, hogy a hittanítás 
két momentumot foglal magában: a tanbeli résznek 
megtanulását és azon tanoknak alapjául szolgáló érzelem 
felkeltését. Most ha ő egyszerre igyekszik e kettőt végezni, 
melyikünk halad akkor az egyszerűről összetettre. Én-e, 
a ki előbb érzelmet kivánok és csak úgy adom át ennek 

tudalmi részét, vagy az, a ki a kettőt összekapcsolja? 
Vagy ha ezt nem fogadja el, mondja meg azt, hogy a 
vallás igazságait hol kívánja szemléltetni ? Mert szemlél-
tetni kell külső vagy belső szemléltetéssel, ez is elv! 
Vájjon más, tőlünk idegen lelkeken fogjuk-e a vallás 
igazságait a gyermek elé állítani, vagy reá mutattunk saját 
érzelmi világukra? Én azt hiszem, ha ezeket a dolgokat 
lehet tapasztalni — pedig lehet — akkor itt csak saját 
lelkünk tapasztalata vezethet célhoz. Ne higyje senki, 
hogy Luther, Kálvin, Ágoston vagy bárki más is olyan 
élőhittel tudtak volna ragaszkodni az elrendelés tanához, 
ha arra elmélkedés útján jutottak volna el és nem saját 
lelkük tapasztalata tett volna a mellett bizonyságot, de 
ne gondolja ám azt megint senki, hogy a praedestinatió 
hite ezeket tevékenységre indította volna, ha lelkükben 
nem él az Istennek oly szeretete, mely ő velük annak 
kegyelmét is éreztetni tudta. Sőt hiszem, hogy ha valami 
Pál apostolban ezen hitet felszínre hozta, akkor az csak 
a kegyelemnek érzete lehetett, a kegyelemről pedig nem 
szólhatott addig, míg lelkében vágyat nem érzett a Krisztus 
után. Úgy hogy természetes kifejlésében minden dogmánál 
első az érzelem, mely Krisztus után sovárog vagy Isten 
után. És ha most azt kérdezzük, hogy az eddig először 
tanított ó-testamentum ad-e ily hangulatot a léleknek, 
kelt-e valami vonzalmat Isten után, ha még az nem volt 
meg, arra bátran mondhatjuk a nem-et. Ugyanis a hasz-
nálatban levő ó-testamentomi történetek Dávidról, Mózes-
ről, Józsefről szólnak közvetlen és nem természetes-e az 
a föltétel, hogy ha a gyermek lelkében részvét, szánalom 
vagy szeretet kel föl, akkor ez a szereplő személyre fog 
irányulni, míg az Isten kezét ezen történetekben csak 
akkor fogja meglátni, ha már azt keresi, tehát ha érzel-
mileg erre már készítve volt. Ha azonban az evangélium 
történeteihez viszszük oda őket, ott ha érzelem támad, 
az a Krisztusé lesz, mert az evangéliumi történeteknek 
ő a központja. Mindezen okoknál fogva tehát én, az 
elsőnek határozottan az új-testamentom tanítását tartom 
és pedig némi részben az előkészítő fokon. Hogy mily 
mértékben tehető ez, azt megszabja a cél. Miután itt az 
érzelem irányítása a fődolog, ezért oly történeteket kell 
ide vennünk, melyekből Krisztusnak szeretete- sugárzik 
elő, ezt pedig egy néhány történet kivételével legszembe-
tűnőbben mutatják az Üdvözítő munkásságának egyes 
tényei. Születése, halála, feltámadása stb. 

Hogy ezen érzelmi közösséget létrehozzuk, erre 
még nélkülözhetlen az ima is. Ha hiszszük azt, hogy az 
imában isteni erőforrás rejlik, akkor nem vonakodunk 
elismerni ennek fontosságát. Sőt ha tudjuk, hogy a gyer-
mek lelke még nem kétkedik, nem hánykódik ide s tova, 
akkor tudjuk azt is, hogy az igazán tudhat imádkozni 
és így azt a felsőbb erőt, mely ilyenkor tényleg lecsen-
desít, vigasztal, bátorít, megnyugtat, közvetlen varázsoljuk 
át a gyermeki szívbe. 

Az előkészítésre azonban én még valami egészen 
idegen dolgot is fontosnak tartok, t. i. a karácsonyfáknak 
és más ilyen ünnepléseknek rendezését és létesítését. 
Sokan ezt azért nem helyeslik, mert a gyermeket, mint 
mondják, csak az ajándék csalogatja. Ha azt mondanám, 
hogy ebben nincs valami igazság, félreismerném az emberi 
természetet; de a ki meg azt mondja, hogy ez az önzés 
semmi vonzalmat sem ad át tisztán a szívnek, az még 
jobban félre ismeri azt.. Mert vájjon azt a gyengéd szere-
tetet, a mi van a szülő és a gyermek között, nem az a 
minden percben megújuló, mindenkor örömöt szerezni 
igyekvő gondoskodás teremti-e meg, melylyel van a szülő 
gyermeke iránt. Nem látni-e a főranguak körében, hogy 
az anya. midőn átruházza gyermekeinek gondozását másra: 



midőn lemond az apró bibelődésről, tulajdonképen a fiúi 
szeretet benső melegségét ajándékozza oda másnak. És 
ba már most ez a szeretet nem marad pusztán az önzés 
határa között, hanem megterem abban az igaz szeretet-
nek is a gyümölcse, nagy következetlenség ezt a kará-
csonynak lélekemelő ünnepétől megtagadni. Ha valaki 
visszaemlékezik az ily ünnepekre, lehetetlen nem éreznie, 
hogv nem pusztán az ajándéknak, nem a szokatlan csillo-
gásnak érezte hatását, hanem volt abban valami meghatott-
ság, valami elérzékenyítő. Hogy valami kis árnyéka fel-
tűnik itt az önzésnek, az ne riaszszon el senkit, ez már 
természeti követelmény, minden csak emberi utakon lehet 
sajátunkká. 

Az előkészítő-fok után a történeti és katekismusi 
fokokra vonatkozólag nincs oly szembetűnő ellentét az 
én nézetem és a fennálló rendszer között, de azért mégis 
fontosnak tartom azoknak birálatos tárgyalását. 

A történeti fokra vonatkozólag bevett szokás az, 
hogy két részre osztva haladunk azon keresztül. Először 
is tárgyaljuk a bibliai történeteket, azután később jön 
az egyház-történelem. A bibliai történetek a használt 
módszer-szerint időrendi sorozatban vannak egymás után 
tárgyalva. Ez a berendezés már az előbbiekből kifolyólag 
általam nem látszik helveselhetőnek. A történeti fokon 
azonban ellenem vethetné valaki, hogy már nem annyira 
az érzelem melegítése a cél, mint inkább azon ismereti 
anyag, melyből a dogmatika és a morál felépülhet, tehát 
nem szükség a fokozatos fejlődés menetét megszakasztani. 
Annyiban én is egyetértek az ellenvetővel, hogy a törté-
nelmi tárgy bibliai részénél, bár fontosságai bír magának 
az anyagnak az ismerete is — miután a biblia helyes 
értelmezéséhez ez az első ajtó, — de különösen mégis 
arra kell ügyelni, hogy ez előkészítő legyen a katechismusi 
fokra, de már nézetem szerint a tárgyalandó történetek-
nek sorrendje csakis attól teendő függővé, hogy vájjon a 
hittannak mely részét kell előbb tárgyalni. Ha az Isten 
tudat tisztázandó először, ott. kétségkívül előny adandó 
az ó-testamentumnak, de higyje el az olvasó, midőn azt 
mondom, hogy minden theoriától távoltartom ugyan maga-
mat, de mégis úgy tetszik nekem, hogy miután én a 
Krisztus iránt a gyermekben vonzalmat keltettem, első 
kérdése az lesz, hogy ki is hát az a Krisztus. Vagyis első 
lépés a Krisztologiának alapul szolgáló néhány történet 
lehet. Hogy ha pedig a bibliai történetekre vonatkozólag 
még tüzetesebb elvet keresünk, megtaláljuk abban a fele-
letben, melyet a feltámadt kérdésre adhatunk. Ki volt a 
Krisztus,arra csakis ezt a három feleletet adhatjuk: Istenfia, 
az emberiség megváltója, Isten országának megalapítója. 
Hogy az első dogmatikai részt előkészítsem, megtanítanám 
Jézus csodáit; a második kedvéért, tüzetesebben venném 
át az ő halálára vonatkozó dolgokat, miket már egyszer 
tanultak; a harmadik kérdést megvilágítanám példázataival. 
Ebben a harmadikban elmondanám azon példázatokat is, 
melyek magát az istenországát tárgyalják nem csak az 
abban való részvétel feltételeit. Itt a harmadik részben 
tanítanék egyszersmind oly történeteket is, melyekben a 
farizeusok, publikanusok, szóval más emberek is szerepelnek, 
kik nem tudják követni a Krisztust, élénken mutatnék 
reá, hogy most is ilyenek az emberek. Ha ezt megtettem, 
akkor a történetek előkeszítették már a dogmatika antro-
pológiáját is. Úgy tetszik nekem, hogy itt azután sikerrel 
lehet felhasználni az ó-testamentumot, melynek minden 
sora, minden története szinte leheli azt a szellemet, hogy 
az ember természete romlott és hogy semmit magának 
nem köszönhet, hanem Istennek. A legelsőtől a legvégsőig ezt 
mutatják az ó-testamentomi történetek, de nem mutatják ezt 
élénkebben, mint az isteni kegyelemnek kiapadhatatlanságát, 

a bölcseségnek és hatalomnak mélységét és nagyságát. 
József története az eleve elrendezésének, Jákob szenvedése 
a visszafizetésnek, sok más történet a királyok közül a 
kiválasztásnak, kitűnő szemléltetői. Azonban amiatt nem 
támadhat gondolatunk a kiválasztásról, míg a minden-
tudóságról, mindenhatóságtól sejtelmünk nincsen, úgy ezen 
történetek is már az Isten tulajdonságait is éreztetik a gyer-
mekkel. Hogy azonban Istennek tulajdonságaira ezek csak 
rávezetők lehetnek, azt mutatja azon közvetlenség, melylyel 
érinti a lelkeket azon történeteknek tanúságai, melyek hozzánk 
közelebb esnek, úgyhogy meggyőződésem szerint az Istenről 
szóló rész előkészítése az egyház-történelemben érhet véget, 
mert ezekből kiérzik mindazon végtelen tulajdonság, melyet 
ember névvel felruházhat ugyan, de fogalmilag meg nem hatá-
rozhat positiv úton. Mert pl. Istenről mondhatjuk, hogy a 
léttel szemben változatlan, de magát e változatlanságot csak 
érezni lehet, mondhatjuk, hogy mindenható, de ezt képzelni 
nem, csak érezni tudjuk. Tehát ezen tulajdonságoknak 
legerősebb támaszául szolgálnak azok az egyháztörténeti 
események melyek bennünket közelről érdekelnek, hol a 
szereplők szenvedése a mi szenvedésünk, boldogsága a 
mi boldogságunkká tud lenni. Ezek keltik föl igazán bennünk 
Isten tulajdonságainak érzetét. 

Midőn ezeket elvégeztem, a történeti szakon így át-
haladtam a dolog természetéből következik, hogy a kate-
kismusi fokon csak tisztáznám ezeket a dolgokat, vagyis 
felújítva a legjobban idevágó történeteket, ezekből vonnám 
el a hittani részt, úgy szinte az erkölcsit is. Ha azonban 
csak ennyit kívánnék, semmit sem tettem volna a világ-
nézetre vonatkozólag. Tehát még a fentebbiekre vonatko-
zólag annyit mondok, hogy két katekismusi fokot rendez-
nék be, az elsőn röviden, bibliai alapon, a másodikban 
tudományos tárgyak bővítésével tanítanám a hit- és erkölcs-
tant. Ezt a második kathekismusi kört tekinteném úgy, 
mint a későbbieknek alapját. Ebben előkészíteném a gyer-
meket, hogy ő maga is vizsgálódjék, de különösen elő-
készíteném arra. hogy a mit nem lehetett keresztülvinni, 
t. i. a vallásos világnézet megteremtését az iskolában, ne 
tartalmazzon az számára merőben újat, midőn ezt már 
nem a vallástanító, hanem a lelki pásztor szándékozik elérni. 

Hogy miként és mivel érhetjük ezt el az így elké-
szített alapokon, arról, ha a szíves olvasó türelmét már-
is próbára nem tettem, szerény cikkecskémnek második 
részében fogok szólni. 

Vásárhelyi József. 

A nem-állami tanárok nyugdíjintézetéről. 
(A dunameliéki ref. tanároknak a közoktatási miniszterhez intézett 

köszönő irata.) 

Nagyméltóságú vallás és IcözoM. miniszter úr! 
Kegyelmes urunk! 

A mély tisztelet és szeretet őszinte érzésével köze-
ledünk Nagyméltóságodhoz, mint hazánk tanügyeinek fen-
költ szellemű vezéréhez mi, a dunameliéki ev. reform, 
egyházkerület vidéki tanárai. 

Mélyen érezzük, hogy midőn nagyméltóságod hazai 
közművelődésünk templomát erős kezekkel és államférfiúi 
bölcseséggel építgeti, midőn honfiúi lelkének minden gondját 
nemzeti műveltségünk felvirágoztatására fordítja, és a 
midőn ezek mellett atyai szeretetét ev. reform, egyházunk 
szegénységgel küzdő, de a tudomány és haza érdekét 
híven szolgáló tanügyére is kiterjeszti: szivünk a hódoló 



tisztelet érzésétől, ajkunk annak kifejezésétől zárva nem 
maradhat. 

Ezt hozzuk mi most, és ezt adjuk át Nagyméltósá-
godnak, kérve, hogy fogadja azt tőlünk mint a protestáns 
és nemzeti tanügy szerény munkásaitól szivesen. 

De hozunk többet is. Hozunk hálás szivünknek hála-
érzetét, forró köszönetét. Nagyméltóságod ugyanis ismerve 
protestáns egyházunknak régi fájó sebét, a szegénységet, 
a mely képtelenné teszi arra, hogy iskoláinak a kor szel-
leme által követelt igényeit kielégíthesse, különösen, hogy 
tanerőit az idők fokozódó kívánalma szerint a teljesített 
munka arányához méltóan díjazhassa; ismerve és tudva 
azt, hogy a felekezeti tanárok ama szegényes mértékű 
javadalmazásuk mellett, melylyel gyakran a mindennapi 
megélhetés gondját is alig háríthatják el, a reménytelen-
ség azon lesújtó érzetének is ki vannak téve, hogy mikor 
már lelki testi erejüket a nevelés szent ügyének oltárán 
ellobogtatták, az öregség nehéz napjaiban családjukkal 
együtt az ínség keserű kenyerére jutnak: Nagy méltóságod 
protestáns tanügyünk e fájó sebét sietett egyhíteni a nem 
állami tanárok nyugdíjazásáról szóló ama törvényjavaslat-
tal, mely már a törvényhozó gyűlés előtt is van. 

És a midőn Nagy méltóságod ezen atyai gondosko-
dása bennünket ügy a magunk küzdelmes helyzete, mint 
protestáns tanügyünk fellendülése iránt egy jobb jövő 
édes reményével tölt el. másrészről a legilletékesebb hely-
ről jött kifejezését látjuk benne annak, hogy mi a nemzeti 
közművelődés szent ügyének az állami tanárokkal teljesen 
egyenjogú és rangú munkásaiul tekintetünk. 

Midőn ezekért szívünk őszinte érzéséből fakadó 
hálánkat, köszönetünket mégegyszer kifejezzük, egyszer-
smind mély alázattal és bizalommal kérjük: kegyeskedjék 
érdekeinket továbbra is gyámolítva odahatni, hogy a be-
nyújtott törvényjavaslat minél előbb törvényerőre emel-
kedjék. 

Magunkat és ügyünket továbbra is Nagyméltóságod 
kegyelmébe ajánlva vagyunk. 

T Á R C Z A. 
A vallások osztályozásának kérdése. 

(Folytatás.) 

Pfleiderer osztályozásában pogány és monotheisticus 
vallásokat különböztet meg. Pogány vallások lennének sze-
rinte az u. n. közvetlen természetvallások először, vagy a 
függés, vagy a szabadság túlnyomó jellegével, mint a sémi-
ták, egyptomiak, ősindusok és germánok vallása. A müveit 
természeti állapot, vallásai pedig másodszor a szabadság, 
vagy a függés túlnyomó jellegével a görögöké, rómaiaké és 
chinaiaké. A természet fölötti vallásai harmadszor a brah-
manismus és buddhismus a természeti függés fölé emelkedés 
önmegtagadó erkölcsi fénye által, azután a Zaratbustráé, 
mint a mely a természeti szabadság fölé emelkedést tűzte 
ki az isteni jóra irányzott határozott erkölcsi törekvés 
által. Monotheisticus vallás három van : Mózes, Mohammed 
és Jézus vallása. 

Azt mondja Pfleiderer, hogy a vallás első nyilvánulá-
sában ég és föld főistenek voltak és ezek ébresztették fel 
az emberben a végetlenség homályos gondolatát. Ég és 
föld apa és anya, előképei az első emberi szövetségnek; 
ölelkezésök szent és termékeny. E két főisten megvan 
bármely nép ősvallásában, de a róluk alkotott vallásos 
nézet szállhatott fennebb és sülyedhetett alább. 

Szerintünk a vallás első nyilvánulásánál nem lehet-
tek ég és föld főistenek, mert e kettő megszemélyesítése 
tapasztalat után csak hosszas szemlélődés eredménye. Az 
égnél közelebb eső tárgyak vonhatták magukra az ősember 
figyelmét, de távolabbi, mint a föld, melyet naponként tapo-
dott lábaival. És ha meg is volt e két főisten bármely 
nép ősvallásában, akkor is csak egy fejlettebb fokozaton 
és nem mindjárt — mint Pfleiderer állítja — a vallás 
első nyivánulásában, mely már eo ipso sem fejlettebb, 
tehát ég és föld istenítéséből indulva ki, katholikus állás-
ponton kívül — mint jeleztük volt — sem emelkedésről, 
sem sülyedésről beszélni nem lehet. 

Pfleiderer okoskodása szerint abban az első nyilvá-
nulásban ugy a polytheisticus, mint a monotheisticus fejlő-
dési irányra, jobban mondva menetre, megvolt az eshe-
tőség. Ha polytheisticus irányban történt a menet, akkor 
vagy szellemi, vagy érzéki-természeti vallás állott elő: 
első esetben szellemi-erkölcsi tulajdonokkal ruházva fel 
a természetisteneket, az utóbbi esetben pedig megfosztva 
minden szellemi tartalomtól. E két irány az ősvallás hanyat-
lása. Történhetett aztán a fejlődés monotheisticus irány-
ban, mert az ég lehet egy, fel lehet ruházni szellemi-
erkölcsi tartalommal, tehát lehet monotheos. Ez irány az 
ősvallás előhaladása. 

Van az Ősvallásban két tényező: egy reális és egy 
ideális; amaz fogalmilag fel nem fogható, ez igen; amaz 
a kültermészet befolyása, ez kegyes vallásos tudat, melyben 
a szabadság és függés két mozzanatával találkozunk. Ha 
a két mozzanat meghasonlik, fogalmilag meghatározható 
felosztási alapot nyújtanak, és akármelyik jut túlsúlyra : 
előállnak a pogány vallások; ha mindkettő érvényre jut : 
a montheisticus vallások. Utóbbi esetben a két mozzanat 
korlátolhatja egymást, mint Mózes és Mohammed, vagy 
összeolvad, mint Jézus vallásában. A pogány vallásoknál 
nagyon sok eltérést tapasztalhatunk a szerint, a mint a 
két mozzanat harca a különböző viszonyokhoz mérve 
szelídül, vagy nagyobb lesz. 

Pfleiderer tehát osztályozását az ideális tényező két 
mozzanatára építi és ez okból három vallás kivételével 
a többit egyszerűen pogánynak mondja, mert itt a két 
mozzanat harcban van egymással. Természetesen, osztá-
lyozásának főhibája az, hogy nagyon széles alapon indul, 
de még sem azon épül, mert csakis az ideális tényező 
két mozzanata szerint oszt fogalmilag, tehát Hegellel 
egyezik meg. csakhogy Hegel a priori alkotja meg fogal-
mát, míg Pleiderer a posteriori tapasztalatilag jut hozzá. 
Aztán a reális tényezőt, vagyis a külvilág hatását a kegyes 
tudatra az eszményiért nem szabad mellőznünk, mert épen 
a kegyes tudat az, mely minden vallásban hasonló önmagá-
hoz. A reális tényező olyan, mely a kevésbbé fejlett 
vallásalakokban nagy befolyást gyakorol a kegyes tudatra és 
sokféleséget idéz elő. Igaz, »a kegyesség nem tudás«, de 
alá van vetve a gondolkozásnak, tehát tndás származik, 
mely a vallás alakulására befolyással van. Igaz, a vallás 
nem »cselekvés*, de cselekvésbe megy át és a gyakorlati-
erkölcsi életre hatással van. Nem lehet a kegyesség egyik 
mozzanatát venni alapul és a másikat kizárni, sem a 
kegyességgel mindig együtt járó tudást és cselekvést mel-
lőzni. Akkor is téved Pfleiderer, midőn a kegyes tudatban 
két mozzanatot vesz fel, sőt még ellentétet is; lehet 



ugyan két mozzanatrol szó, de a kegyes tudatnál csak 
a (uggés érzete ío: függés Istennel szemben, de korlátlan 
szabadság a véges világ ellenében. Ha Pfleiderer fejtege-
téséhez hü marad vala, osztályozása alapjául csakis a 
függés érzete szolgálhatott volna. Abban is hibázik, hogy 
közvetlen vallásos tudatból, vagyis olyanból indul ki. 
melyet idegen hozzájárulás még meg nem zavart, nem 
gondolva meg, hogy az a keresztyén embernél mindig 
keresztyéni és mértékül használni a vallásalakok osztályo-
zásánál, legalább is önzés. Nem azt mondjuk, hogy az 
ember önvallásos tudatát dobja el e kérdésnél, csak ne 
mellőzze az előleges tapasztalati kutatást. Pfleiderer osz-
tályozását hibás kiindulási pontjáért és helytelen bizonyí-
tási módjáért nem fogadjuk el, egyébként egy jobb hiányában 
megállhatja helyét. 

Ezek után kisértsük meg a vallásalakok osztályozását, 
hanem előbb, mintegy igazolásul mutassunk reá azokra 
az okokra, melyek a vallások sokféleségét előidézik. 

Formai szempontból a vallás lényegét a lélek élet-
mozgásába, a szellem összéletébe helyeztük volt, mint a 
mely minden vallást magában foglal. A tartalmi lényeg 
kutatásánál pedig három oly vonásra mutattunk, melyek 
minden vallásban megvannak, röviden ismételve: bizonyos 
képzel Istenről (akár istenekről), bizonyos érzelem Isten 
(akár istenek) iránt, az imádás bizonyos alakjai. Ezen 
két formai és tartalmi lényegben találtuk fél az egíjségeí is, 
most pedig az egységgel szemben lássuk a sokféleség okait. 

A vallás eszméjéből és a külvilágból meríthetünk 
okokat a sokféleségre; az elsőből kettőt: formait és tar-
talmit s minthogy a vallás eszméjéből merítjük (tehát 
az egységben van a sokaság oka), nevezzük belső okok-
nak ; a másodikból szintén kettőt: természetit és emberit, 
melyek a belső okokkal szemben külsők. Vizsgáljuk minde-
niket rendre! 

a) Pormai ok. 

Az emberi szellem csak a lélekben alkot egészet, 
ideális életében, mert az anyagiban mindig valamelyik 
lelki tehetség formájában nyilatkozik, de állandó egysége 
megmarad. A lélek a maga természetében az egyén saját-
sága alatt áll, hatására módosul. A vallásban is megvan 
ez a szellemi élet és épen ennek sokoldalú működése 
képezi a vallás sokféleségének első okát. Állításunk iga-
zolása végett e helyen csak a vallásalakok gazdag válto-
zatára mutatunk bizonyítás nélkül, mert az állításban 
rejlik a bizonyítás is, annyira egyszerű és érthető. A 
vallást felfogó lélek alsóbb fokon, mint érzet és képzelem 
működik, míg az értelem csak egy magasabb fokon mutat-
kozik ; innen érthető, miért nyilvánul amott az érzet, itt 
pedig a phantasia (mythicus vallások), az istenit mint-
egy reális módon individualizálva. A mozaismusban azon-
ban inkább az abstract értelem munkás, mely tiltja az 
érzékítést és mellőzi a mythicust; a keresztyén vallás a 
lélek összműködésében fogja fel Istent, mint érzelem, ér-
telem és akarat, de csak formai okról beszélve. Tehát 
ha fejlettlenebb a vallás, akkor a szellem egyik vagy 
másik irányzatában marad, míg ha fejlettebb, az egész 
szellemi életet hovatovább áthatja. 

így a formai okban három tényező van: érzet = 
nem érzelem, csak az állati ösztöntől különböző más 
ösztön — képzelem és értelem. F három tényezőt, melyek 
észrevelietőleg inkább fokozati különbséget hoznak létre, 
subjectiveknek nevezzük. 

b) Tartalmi ok. 

A vallás lényegét a vallásos hit és a megfelelő 
forma képezi, tehát e hitben — hitnek megfelelő tudatban 

— kell keresnünk a vallás sokféleségének további okát, 
mert a milyen a tudat objectuma, olyan a vallás is, A 
természet álláspontján e hittudat nagyon sok változatban 
a természetet isteníti, következőleg ide azon vallásokat 
sorolhatjuk, melyekben az érzéki tárgyak vannak istenítve. 
Midőn az ember ez álláspontot meghaladja, isteneit is 
kiemeli a természet korlátai alól, a mennyiben előtte már 
nem a természet isten, ellenkezőleg isten a természet is, 
vagyis abban isteni mindenhatóságot lát. Ha pedig szellemi-
ségének jut határozott tudatára, a szellemit isteníti, de 
az egyéni Én és általános Én közötti gondolt viszonyhoz 
képest eltérő sok alakban és nem fokozaton. 

A mint a formai okban három tényező, épen úgy 
van az elmondottak alapján a tartalmi okban három 
mozzanat, t. i. a természeti isteni, az isteni természeti 
és a szellemi isteni. E három mozzanat által a vallások 
többnyire typussá lesznek. 

Összegezzük a két ok tényezőit és mozzanatait. 
Mi a vallás ? A szellem összélete (formai és tartalmi 

lényegegységben). Mi a vallásos élet ? Az isten eszme 
tudatra fejlődése az emberi szellemben, de nem a Hegel 
»végetlen élete a végesben«, hanem az egyén élete a 
végetlenben, mert mindent, így magát is az isteniben 
tudja (a tényezők és mozzanatok egysége). 

Ha formai tényezők és tartalmi mozzanatok egyenlő 
fejlettségben, de alanti fokon állanak, keletkeznek a ter-
mészetvallások ; ha egyik vagy másik elmarad a fejlődés-
ben, lesznek az átmeneti vallások; végre ha egyenlő fej-
lettségben magas fokra jutottak, előttünk áll a tiszta 
szellemi vallás. 

c) Természet i ok. 

A tapasztalat bizonyítja, hogy a természeti és em-
beri viszonyok mindig módosítólag hatnak a vallásra. 
Módosítólag hatnak először a természeti viszonyok: égalj, 
táplálék, talaj és a jelenségek. A három első inkább 
jellemsajátságot fejt ki, mi által a vallásra jellemző bélye-
get üt; a jelenségek pedig módosítólag hatnak a képze-
letre és szülik a különböző eszmejárásokat. A hatások 
alatt összehasonlítja magát az ember a jelenségekkel: 
vagy retteg, hol a természeti tünemények erősek, mint 
Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália éghajlata alatt; vagy 
bizalom tölti el valóját, hol a természeti tünemények 
szelídebbek, mint Európában és a többi földrészek szá-
mos helyein. Az első esetből magyarázható ki, hogy p. o. 
Indiában miért oly rettegett isten Siva és miért ábrázol-
ják az isteneket oly rémületes módon. Itt az ember semmis 
az istenekkel szemben, míg az utóbbi esetben, így Görög-
országban is, a bizalom hatása alatt az istenek idealiter 
szép emberalakot öltenek, mert az egyén szabadnak érzi 
magát és szabadságát nem kell megtagadnia. 

A természeti ok hatásai tehát ezek: jellemző bélye-
get ütnek a vallásra; félelmet vagy bizalmat gerjesztenek. 

d) Ember i ok. 

Az ember természeténél fogva társas életet alkot, 
melynek magasabb világi egysége az állam, legmagasabb 
az államok közötti barátságos viszony. A társas élet hat 
a vallásra és viszont a vallás is hat a társas életre, mert 
a társadalom különböző rétegeit egységbe, azaz egyházba 
hozza, mint p. o. a keresztyén vallás. Ügyde a vallásos 
élet tapasztalat szerint elzárkózhatik a társadalom világi 
(külső) életétől, de kapcsolatos viszonyban is lehet azzal, 
vagy pedig egészen áthatja a kettő egymást:. 

Ha összegezzük a kétféle ok hatásait és befolyásait 



úgy, a mint a vallásra irányulnak, vagyis vallási szem-
pontból, azt tapasztaljuk, hogy 

vannak vallásalakok, melyekre nemcsak a természet 
üt jellemző bélyeget, hanem a társas élet is, de nagyon 
primitív módon: 

vannak továbbá olyanok is, melyekben a félelem 
a bizalommal váltakozik és a társadalmi külső élettől vágy-
éi vannak zárva vagy kapcsolatos viszonyban állanak azzal; 

van végre olyan is, melynek jellemző sajátsága csak 
a bizalom és a vallásos társadalmi élet hol mindkettő sza-
badon fejlődhetik egymás mellett, de egymást áthatva, 
nemesítve a fejlődés örök, eltör öl hetetlen törvénye szerint. 

Ha ezt a három osztályt a belső okokból megalkotatt 
hármas osztályozással összevetjük, azt tapasztaljuk, hogy 
az első megegyezik a természeti, a második az átmeneti 
vallásokkal és a harmadik a tiszta szellemi vallással. 

Minden positiv vallásalakokat a fejlettségi fokozat-
nak megfelelően ezen három osztály valamelyikébe sorozzuk 
a következő módon: 

1. Természetvallások: Afrika, Amerika és a tulajdon-
képeni Ausztrália őslakóinak vallása, Európában pedig a 
régi finneké: kis és nagy naturismus, totemismus, animis-
mus, shamanismus, fetisismus; 

II. Átmeneteti vallások: 1. a félelem és bizalom 
váltakozásával, a társadalmi élettől külön a formai ok 
jellegével, symbolikus — mythologiai — dogmatikai irány-
ban : a) a Rig-Véda árja vallás, b) germán, c) egyptomi, 
(l) Zarathustra, e) brahmanismus, budclhismus. f ) Iszráél 
vallása a VIII. század, mint határpont előtt; 

2. a félelem és bizalom váltakozásával, a társadalmi 
élettel kapcsolatban, a tartalmi ok jellegével, symbolikus — 
mythologiai — theokráciai irányban: a) Assyr és Bábel, 
b) chinai, e) Iszráél vallása VIII. századon innen, d) syro-
feniciai, e) római, f ) görög, g) Mahommed vallása; 

III. tiszta szellemi vallás, hol a félelem helyét teljes 
bizalom foglalja el és szent, profán dolgok között különb-
ség nincs, mert minden szent; hol formai és tartalmi ok 
magas egységben olvadnak össze egymásba. 

Keresni és nem adni akartuk az igazságot, csak 
keresni a hozzá vezető helyes utat, midőn a vallásalako-
kat a fennebbi három osztályba soroztuk. Nem érhet az 
a vád, hogy előlegesen felvett tételekből: formai, tartalmi, 
természeti és emberi okokból indultunk ki, mert ezek 
közül egyiket sem mellőzhettük a vallásalakok osztályo-
zásának kérdésével. E négy ok teszi a vallások sokféle-
ségét, eltérő alakulását. A két első adja az egységet, de 
ebben az egységben ott rejlik már a sokság is. Egyik 
inkább fokozati különbséget hoz létre, a másik az egyes 
vallásalakokat inkább typussá teszi. E két ok kutatása a 
psychologián alapul és ezzel a tapasztalaton ; a két utolsó 
hatásának, befolyásának megfigyelése pedig a tapasztalaton 
és úgy a psychologián, tehát a négy oknak egységgé tömö-
rítése nem előlegesen alkotott szabálytétel, hanem utóla-
gosan levont következtetés, és pedig a történeti eredmény 
szem előtt tartásával is. Hittani szempontból a három 
osztályt így is kifejezbetnők: I. a vallásos hit, a mennyi-
ben Istennek természetben történő nyilvánulása által 
ébresztetik fel; II. a vallásos hit tovább fejtve az erkölcsi 
világ által; III. a vallásos hit a tökéletes váltságvallásban, 
mely mint ilyen, egyesíti magában az első kettőt is. 

Ez az osztályozás is a fejlődés történetén alapul. 

Molnár Lörincz. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Ultramontán vallástanítás és történetírás. 
Katholikus Egyháztörténet. Néptanodák, polgári és iparos iskolák 
használatára írta Horoáth János lelkész és népiskolai hitelemző. 

Kunfélegvháza, Ranczay József könyvkereskedése, ára 30 kr. 

Wekerle S. miniszterelnök egyik képviselőházi beszé-
dében az egyházpolitikai viszály indító okáról többek 
között ezeket mondá: A római kath. egyházban van egy 
szűkebb iskola, mely szakított a kath. egyház tudományos 
szellemével, mely a szeretet vallásában a türelem és fele-
baráti szeretet helyett a türelmetlenségnek és a gyűlölet-
nek magvát hintegeti, a mely átvitte azt a szellemet először 
szűkebb körre, később a szószékre és a szószékről a nagy 
társadalomba. 

Annak illusztrálására, hogy ezt a gyűlölködő szelle-
met hogyan csepegtetik be már az iskolában a gyermekek 
lelkébe, álljanak itt mutatványul a fentcímzett népiskolai 
»Kath. Egyháztörténet«-ből a következő szemelvények* 

1. §. Az egyház életbelépése. 
. . . »Az apostolok és a közönséges hivők Jeruzsá-

lemben egy házba gyülekeztek, és ugyancsak ott részesül-
tek a Szentlélek áldásaiban. Akik ezen házban összegyűlve 
voltak, azok mindannyian kizárólagosan keresztyén katho-
likusok voltak. Itt tehát se lutheránusnak, se kálvinistának 
helye nem volt, a mint nem is lehetett . . 

5. §. A pogányok térítése. 
. . . >Szt. Péter, miután sok országot, világot bejárt, 

végre 42-dik évben Rómába jött és onnan mint első pápa 
kormányozta az anyaszentegyházat. Szt Péter a jeruzsá-
lemi üldözés alkalmával Antiochiába jött és pápaságának 
első éveit itt töltötte. Pápai székét utóbb innen Rómába 
(42—67.) helyezte át.« 

8. §. Katholikus egyház alkotmánya. 
. . . »b) Az apostolok a szent lélek vétele után. 

Krisztus parancsa szerint a világ minden részére elmentek, 
hogy hivatásuknak megfeleljenek. Amely község Krisztus 
tanítását befogadta, ott a hívőket azonnal megkeresztelték 
és megalapították a kath. isteni tiszteletet. A megkeresz-
telteket megbérmálták. Naponta a szent Miseáldozatot 
bemutatták. Gyóntattak, szóval minden lelki szükségletet 
kielégítettek.« 

9. §. Hitélet. 
. . . »Az istenitisztelet foglalata pedig abból állt, 

hogy az ó-szövetség szentiratokból egyes részleteket olvastak 
föl; azután pedig az egyház papja szentbeszédet tartott, 
végre pedig a szent miseáldozat mutattatott be. 

A legelső keresztyének az új-szövetségi bibliát nem 
használták, a mint nem is használhatták, miután az új-szövet-
ségi biblia az Ő idejökben a szó teljes értelmében nem 
létezett. 

Az új-szövetségi biblia egyes részletei különböző szer-
zőktől egészen különböző időkben állíttattak ki. Az isteni-
tisztelet alkalmával időjártával csak ily értelemben vétet-
hettek ezek használatba. 

Az egyes részletek összefoglalása pedig abban az 

* Mi pedig különös figyelmébe ajánljuk az ily modorú val-
lástanítást és történetírást a nm. vallás és közoktatásügyi miniszté-
riumnak, valamint az ország törvényhozóinak is. Szerk, 



időben történt, mikor a keresztyénség már az egész világon 
el volt terjedve. Nagyon téves tehát a lutheránusok és 
kálvinistáknak ama állítása, hogy a hitnek egyedüli forrását 
a biblia képezi«. 

15. §. Különféle eretnekek. 
. . . »Eretnekek alatt tnlajdonképen lázongó és pártütő 

embereket, rablókat és gyilkosokat kell érteni. 
b) Miután az egyház szeretetteljes gondoskodása 

az eretnekek, helyesebben mondva a rablók és gyilkosok 
megszelidítésében kevésbé bizonyult sikeresnek; az állam 
elérkezettnek látta az időt, hogy kérlelhetlen szigorral lép-
jen fel mindazok ellen, kik a társadalmi jólétet és rendet 
megzavarják. Igy történt, hogy a fejedelmek rendelkezésére 
a hitnyomozó székek (Inquisitio) állíttattak fel, melyeknek 
feladata abból állt, hogy az eretnekeket, helyesebben mondva 
rablókat és gyilkosokat kinyomozzák, minek folytán az 
az állam a javíthatlan bűnösöket halálra ítélte.* 

18. §. X. Leó pápa búcsút hirdet. 
. . . >A mi a közerkölcsiséget illeti, az egyház a 

maga részéről annak ápolására minden rendelkezésére 
álló módot szinte felhasznált . . . Azonban sajnálkozással 
lehet elmondani, hogy az egyháznak legüdvösebb rendel-
kezései ellenére, Luther és Kálvin által előidézett hitújítás 
a közművelődést, a haladást évszázadokkal visszalökte, a 
közerkölcsiséget pedig újabb sebhelyekkel sújtotta, még 
inkább megmételyezte.« 

19. 20. §. Luther eretneksége. 
»Luther tévtanításait röviden a következőkbe fog-

lalhatjuk. 
Az ember egyedül a hit által üdvözül, következőleg 

a jó cselekedetek az üdvösségre nem szükségesek. 
Luther szerint az embernek minden jó cselekedete 

nem egyéb, mint halálos bűn. — Igy tehát, ha az ember 
imádkozik, böjtöl, alamizsnáikodik, de bármi jót tegyen, 
még ezek által is halálosan vétkezik . . . Luther továbbá 
azon rettenetes tételt mondja ki, hogy az ember, a mint 
csak akar, aggodalom nélkül vétkezhetik, minthogy a 
vétek az ember üdvösségének legkevesebbet se á r t . . . 
Luther most már egész következetesen azt állította, hogy 
a bűnnek szerzője nem más, mint maga az Isten . . . 
Luther szerint minden ember, kivétel nélkül pap. Igy 
Luther szerint tehát a. lócsiszár, a csirkefogó, hóhér, de 
minden ember pap . . . Végre pedig, hogy a szentírást 
saját lelkületével valahogy összhangzásba hozza, azt gya-
lázatosan meghamisította . . . < 

21. §. Luther tanításának következményei. 
. . . >Luther azt mondta, hogy mindazok, kik a püspö-

kök meggyilkolásában közreműködnek, Istennek kedves 
gyermekei és igazi keresztyének; a fejedelmek pedig, kik 
az ő tanítását ellenzik, megérdemlik, hogy királyi székük-
ről letaszíttassanak. Erre rablás, gyilkolás, gyújtogatás állott 
be . . . Ezen borzasztó jelenetek között Luther Márton 
megfeleségesedett egy apácával, akit épen nagy-pénteken 
szöktetett meg a kolostorból.* 

22. §. Luther küldetése és halála. 
. . . »A legborzasztóbb lelki gyötrelmek között 1546. 

évi febr. 18 án éjfél tájban, miután gazdagon megrakott 
asztalnál lakmározott, szobájába vonult és itt kezdődött 
Luthernek haláltusája; lelke csakhamar Isten ítélőszéke 
elé került, hogy számot adjon az óriási botrányokért, 
melyeket előidézett, és a nyomorokért, melyeket az em-
beriségre árasztott. 

A régi iratok szerint kétségbe esett, mint az áruló 
Júdás és felakasztotta magát.* 

23. §. Kálvin János és tévtana. 
. . . »Kálvin jellemére konok, kegyetlen és különösen 

türelmetlen volt. A kik vele nem voltak egy nézeten, 
azokat kutyáknak, őrülteknek, barmoknak szokta nevezni. 

Kálvinnak ezen jellemvonását határozottan vissza-
tükrözi az ő hitvallása. Egyebek között azt tanította, 
hogy Isten némely embereket azért teremtett, hogy azok 
mennyországba jussanak, másokat pedig azért, hogy azok 
pokolra vettessenek, már most, akik mennyországra lettek 
szánva, azok bátran rabolhatnak, gyilkolhatnak, szóval 
minden gazságot tehetnek, mégis üdvözülnek; a kik pedig 
a pokol számára lettek teremtve, azok hiába imádkoznak, 
böjtölnek, hiába bármi tesznek jót, mert mégis csak pokolba 
jutnak. 

Kálvin ezen rideg tanításával és szigorú külső fegyel-
mével a komorság bélyegét sütötte követőinek homlokára, 
mely kotnorság még ma is egyik ismertető jele ezen vallás-
felekezet követőinek.« 

24. §. Kálvin küldetése és halála. 
. . . >Kálvint, ki a katholika egyház ellen oly nagy 

erővel harcolt, végre szinte utóiérte az isteni büntetés; 
még életében undok férgek kezdették emészteni, és teste 
büzhödtsége miatt feléje senki sem közeledhetett. Kálvin 
kétségbe esve Istent káromolván, az ördögöket segítségül 
hiván, (1564-ben) iszonyú káromkodás között mult ki a 
világból.« 

26. §. Jézus társaságának alapítása. 
. . . »A protestánsok (a lutheránusok és kálvinisták 

egy kalap alá szorítva protestánsoknak neveztetnek) kifogy-
hatatlanok a legaljasabb rágalmakban, hazugságokban, 
melyekkel ezen rendet kiirtani szeretnék. Már maga Kálvin 
János is így buzdítja híveit:« »A jezsuitákat, tanaink leg-
erősebb elleneit, gyilkolás által, vagy a mily módon csak 
lehet, ki kell e földről irtani s ha ezen kiirtás ki nem 
vihető, megdöntésök előmozdításául gyalázni és rágalmazni 
kell őket.« 

Ezen buzdítást követik is a protestánsok a mai 
napig; aljas rágalmaikban kifogyhatatlanok és a kik a 
jezsuitákat nem rágalmazzák, azokat műveletlennek tartják.. . 

A jezsuitákat különösen a lutheránusok és kálvinis 
ták üldözik, gyalázzák; ez pedig rossz lélekre vall, mert 
ha a jezsuiták csakugyan oly megrovás alá esők volnának, 
akkor a kath. egyház se tűrné meg Őket kebelében, amint 
meg nem tűrte Luthert és Kálvint; és a többi eretneket.« 

27. §. A protestantizmus Magyarországon. 
. . . »A lutheránus pásztorok sok ideig úgy öltöz-

ködtek, mint a kath. papok, megtartották a kath. istenitisztelet, 
külső formái t . . . Szerencsétlen ősapáink el lettek csábítva ; 
ők szegények jobbára azt hitték, hogy igaz kath. papok 
vezetése alatt állanak, pedig ragadozó farkasok kezei 
közé jutottak. 

b) Alig győzedelmeskedett így szép magyar hazánk 
újabb veszedelmére a Luther-féle eretnekség, íme néhány 
év múlva, máris nyomába lépett egy másik csapás, a Kálvin-
féle eretnekség. 

A kálvinisták az ő hitöket csupa csalárdságból 
magyar hitnek nevezték, és különösen a lutheránusok 
közül igen sokat hódítottak el . . . 

A protestánsok ama szomorú viszonyok közölt, több 
mint ötezer templomot foglaltak el az árva, elhagyatott 
kath. egyháztól . . . 



Igy lett megbolygatva a magyar nemzet egysége, 
jóléte, ereje és boldogsága. A protestantismus károsabb 
lett a magyar hazára, mint a török utalom«. 

28. §. Protestáns hitélet Magyarországon. 
»A mohácsi vész után észrevétlenül betolakodott 

eretnek prédikátorok, magyarul helyesen beszélni nem 
tudván, e szavakkal mutatták be magukat kath. népünk 
előtt: én is vágyom »kresztyén«; lassanként gyökeret vert 
az észrevétlenül elcsábított, jóhiszemű népnél, és később 
a »keresztyén* elnevezés származott belőle. A protestán-
sok a katholikusok iránti ellenségeskedésből még most is 
magukat tótosan keresztyéneknek nevezik. 

Ezen keresztyének vagyis a protestánsok valamint 
külföldön, úgy Magyarországban is csakhamar fosztoga-
tással és a katholikusok gyilkolásával foglalkoztak. 

Már Rudolf magyar király idejében féktelen és rabló 
csapatok alakultak, melyek élére a protestáns Bocskay 
István állott. 

Ekkor történt, hogy a protestánsok saját ügyeik 
gyámolítására a törököt is meghívták; és szomorú, de 
igaz, hogy a protestánsok a törökkel versenyre gyilkolták 
a katholikusokat, pusztították a szép magyar hazát. 

Csakhamar a protestáns Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem lépett az eretnekek élére. Ez is meghítta a törököt 
a magyar haza pusztítására* . . . 

29. §. Protestantismusból fejlődik a hitetlenség. 
. . . »A világról azt vallják, hogy az véletlenségből 

támadt: az ember pedig nem más, mint eszes állat, a 
lélek a test halálával elenyészik, erény és bűn között 
nincs különbség, mindenki azt teheti, a mit akar. csak 
arra figyeljen, hogy a rendőr figyelmét kikerülje.« 

34. §. Kath. egyház üldözése Németországban. 
. . . »A Bismark által alkotott törvény még azt is 

megparancsolta, hogy csak azon papoknak szabad misézni, 
prédikálni és a szentségeket kiszolgáltatni, kiknek a pol-
gármesterek, vagy falusi birók megengedik. 

Ezen lelketlen üldözéssel szemben, a németországi 
püspökök 1873-ban a császár előtt kijelentették, hogy a 
sérelmes törvényeknek ők és egyátalán a kath. papság 
nem engedelmeskedhetnek. Mi lett ennek a következ-
ménye ? Az, hogy a püspököket és többi fölszentelt papo-
kat sorra börtönbe hurczolták; úgy bántak velők, mint 
a rablókkal, gyújtogatókkal és zsivánvokkal. Több mint 
ezer hitközség, a hívek lelki fájdalmára, áldozópap nélkül 
maradt. Nem lehetett áldozópap, aki kereszteljen, gyón-
tasson, temessen, prédikáljon; gyász borult az egyházra. 
Mindez a mai. az úgynevezett felvilágosodott korban történt.* 

35. §. Katholika egyház helyzete Magyarországon. 
. . . »A budapesti egyetemet a kath. egyház saját 

pénzéből alapította, melyet az állam már tulajdonának 
tekint. Itt csakis katholikus tanároknak van helye, oda 
pedig a kormány más vallású tanárokat is nevez ki. 

Ide járul, hogy az egyház a szentségek kiszolgálta-
tásában se örvend teljes szabadságnak; úgy hogy, mikor 
az egyház papjai a vallás ügyeiben egyenesen a katholikus 
egyház törvényei szerint gondolkoznak és cselekesznek, 
mint valami gonosztevők, bírói szék elé állíttatnak, pénz-
bírságra és börtönre ítéltetnek. 

A kath. egyháznak ezen üldöztetése azért esik fáj-
dalmasan, mivel a protestánsokkal vetekedve, több közö-
nyös és a szabadelvüség mámorától elszédített katholikus 
(Szegény Csákv ' kellett ez neked!!) vállalkozott saját egy-

házának megalázására illetve üldözésére, amely üldözés 
pedig épen úgy, miként egykoron az ártatlan Ábelnek 
vére, boszúért kiált az égbe.* 

Bírálatot írni és magyarázatokat adni szükségtelen-
nek tartottam a fentebbiekhez, mert azok egvtől-egvig 
mind szemenszedett valótlanságok. A 72 lapra terjedő 
könyvben — bár alaposan átkutattam — egyetlen egy 
igaz adatot sem találtam. 

Horváth Antal. 
ev. református segédlelkész. 

B E L F Ö L D . 

Egyházpolitikai apróságok. 
Az egyházpolitikai kérdésekre is alkalmazható Arany-

nak egy aranyos hasonlata az eldobott kőről: . . . »nem 
tudni hol áll meg, s kit hogyan talál meg* . . . Olyan dol-
gokat is szőnyegre hoznak azok, a melyekre senki sem 
gondolt volna nélkülök. A többek között nem utolsó 
haszna e kérdéseknek az sem, hogy a pápista ember is 
felteszi magának végre valahára azt a kérdést : hogy 
vájjon pápista-e Ö csakugyan? . . . s midőn aztán az 
adandó felelet felett elmélkedik, arra a következtetésre 
jut, a mit én már évek óta mondogatok, hogy a legtöbb 
pápista csak anyakönyvben pápista; szivében lelkében, 
ha még nem is evangéliumi, de protestáló protestáns. 

Ezt mutatja az az óriási szabadelvű mozgalom, 
melyet maga a katholikus intelligencia indított; az a 
nagyszerű megnyilatkozás, mely az ő részükről, oly nagy 
erélylyel protestál a szabadelvüség mellett. 

Bettenetes baj azonban az, hogy katholikus intel-
ligencia sem ismeri a maga vallását. Nem is szólok a 
a dogmákról, hanem arról a chemikus vegyületről, mely 
által a klérus és a vallás úgy össze van keveredve, mint 
a hogy a lukma bor a vízzel. Érzi az ember, hogy sem 
víz, sem bor, azaz nem jó; de azért nem lehet ezt a 
chaost külön választani és kijelölni, hogy melyikből 
mennyi légyen benne. Hogy mennyire nem ismerik a 
kath. vallást, legjobban igazolja Szmialovszky Valér kép-
viselő minden jót és szépet felölelő beszéde. Azt mondta ; 

hogy ő haladni akar a világgal; a szabadelveket pár-
tolja, a világosságot terjeszti . . . de azért meg akar ma-
radni római katholüusnak. 

Nohát ez lehetetlen. Értsék meg már valahára, hogy 
szabadelvüség és vatikáni katholicizmus nem fér egy kalap 
alá. Mert a ki nem úgy gondolkozik, mint pápája, az már 
nem római katholikus. A ki nem akar Rómának engedel-
meskedni, az nem pápás katholikus; a ki nem hisz 
mindent, mit Róma tanít: ereklyék, képek tiszteletét, 
szentek csodatetteit, Mária megjelenéseit, ostya átválto-
zásai stb. stb., az nem római katholikus. A katholikus 
vallás nem rétes tészta a mit nyújtani lehet, hanem csont, 
a mi törik, de nem enged. 

Nem én mondom ezt, hanem a Magyar Állam; ez 
a katholicismus »Bolygó zsidója«. Kimondja nyíltan, hogy 
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a kik nem a püspökök akaratát teljesítik, azokat ellen-
ségnek tekintik s még a templomot is készek bezárni 
előttük. A ki megszavazza a polgári házasságot, az meg-
szűnt katholikus lenni. 

Valóban csoda, hogy ilyen nyilatkozatok után sem 
kezdik meg a kitérést, hagynák oda azt a vallást, mely 
úgy sem az ő érzelmök tolmácsolója. Hagyják oda azokat 
a pásztorokat, a kik nyirják vagy ostorozzák őket . . . 
de nem legeltetik. 

Hanem ugyancsak megvannak akadva a házasság-
nak szentségével. Ez a nádparipájuk. A minő a paripa, 
olyan a lovagja, vagy megfordítva. Én nem kötöm magam 
épen egy hasonlathoz. Engedek választást. 

A házasság: szentség; tehát nem kötheti világi 
halandó. De nini . . . a keresztség is szentség; s azt 
végezheti a bába is. Pedig egy bírósági hivatalnoknak csak 
van annyi kvalifikációja, mint egy bepálinkázott bábának, 
ki például Sándornak keresztelteti a Sárát. 

Szinte nem merem feszegetni ezt a logikát, hogy 
melyik hát az alább vagy feljebbvaló szentség. Mert mu-
száj bennök fokozatnak lenni, ha az egyiket csak pap 
végezheti, a másikat meg bába is. 

A vallásban szükség a mystikum. De az meg baj, 
ha csupa mystikum. Az is baj, ha sok a szentség, mert 
íme nem tudnak vele mit csinálni, hát leghelyesebb a 
protestáns vallás dolga, mivel annak két szentsége van, 
de azt aztán nem is szolgáltathatja ki más, mint az isten 
szolgája. 

Megjegyzem hogy nem azért, mivel ellenkező eset-
ben nem épen olyan cselekmény lenne az, hanem azért, 
mert muszáj rendnek lenni a társadalomban. 

Az irás azt mondja: legyetek tökéletesek . . . meg 
nem foghatom miként magyarázzák e parancsot a kath. 
papok. Mindenütt akadályozzák a fejlődést, világosságot, 
hát ezek nélkül hogy tökéletesedhet a szegény pápista 
ember, s hogy vezetik azt a Jézus által parancsolt töké-
letesség felé ? ! 

Sok jó barátom van közöttük. Igazán szánom őket. 
Úgy gyötrődnek sokszor . . . oly lelkesen beszélnek a sza-
bad elvekről . . . Nem tudják szegények, hogy ezen szabad 
elvekért . . . átok alá veti őket saját egyházuk. " (Lásd a 
»Syllabus«-t, a »Vaticanum«-ot.) 

De reménylem, hogy majd csak magokhoz térnek 
egyszer. Belátják, hogy az ő vallásukban nem élhetnek 
tovább kompromissum nélkül . . . . s így elhagyják azt 
a vallást, mely leiköket, érzelmüket oly sokáig tartotta 
bilincsben. 

A ki szabadelvek hangoztatása mellett is azt mondja, 
én katholikus akarok maradni, mert vallásommal meg va-
gyok elégedve, az más dolgokban lehet bölcs ember; de 
annyi bizonyos, hogy vallás dolgában most is csupán a gyer-
mekkori impressióval bir; az a vallásból nem tud többet, 
mint a mit a kis katekhismusból tanult . . . s a felett sem 
gondolkozott. 

Az is főkérdés, hogy miből nyerjen hát világossá-
got ? . . . A kath. iskolákban nem nyerhet, mivel azokban 

olyan tankönyvek vannak, melyeknél csak a tanárok ma 
gyarázatai elfogultabbak. Hogy miként ismertetik p. a 
protestáns vallást, elég megemlítenem családomnak egy 
máskülönben mívelt és intézetben nevekedett barátnőjé-
nek nyilatkozatát, melyet templomunkból kijövet tett csu-
dálkozva: édesem! hát ti is hisztek Krisztust ?! . . . 

Azt is hallottam, hogy miként jellemzik a reformá-
tusokat és a protestánsokat. (Mai számunk Könyvismertető 
rovatában e tárgyra vonatkozólag bővebb tájékozás nyer-
hető. Szerk.) 

Az meg természetes, hogy a saját vallásuk szennyei-
ről meg ne emlékezzenek. 

Az volna tehát szükséges egyfelől, hogy a kath. 
egyház dogmái, szertartásai, pápasága és viselt dolgai 
Írattatnék meg, de csak rövid röpirat alakjában; a mit 
kevés türelmű ember is elbírna olvasni; másfelől pedig 
ugyanez, talán minden egyes dogma, stb., külön 3—4 
levelekben, mint a ponyva irodalom terméke. Ez áruitat-
nék útfélen potom árért . . . terjesztetnék az ország min-
den részében, és minden nyelvében. Minden kiadvány 
egy lapocskáját a protestáns vallás ismertetése foglalna 
el. Előbb kimutatni a kath. felfogást, utánna a protes-
tánst. Mert mihelyt a katholicizmus megismeri a maga 
vallását, azonnal megérik a második nagy reformációra. 
(Evangelizálni. Krisztushoz kell őket vezetni, akkor szíve-
sen átjönnek a pápától — a Krisztushoz. Szcrk.) 

Vannak protestáns egyházi lapjaink, de mit ér az, 
ha azokat nem olvassa katholikus ember ? Csupán a pro-
testáns embereknek világítanak! (Hiszen ha ezek is sokan 
olvasnák! De még a papja se mindenik olvas. Az intel-
ligens presbyter, tanácsbíró sőt akárhány trakt. gondnok 
is csak hírből ismeri egyházi lapjainkat. Ez sincs ám 
rendjén! Szerk.) Tehát hozzájuk kell menni. Kezükbe kell 
adni a fáklyát, hadd lássanak, és hadd vergődhessenek 
ki a börtönből; hadd rázhassák le a bilincseket. Ezt 
pedig egyedül akkor érik el, ha az irodalom előbb ajánlt 
munkájával megérleltetnek. Ma már nem lehet vallást 
terjeszteni, vagy irtani tűzzel-vassal, hanem igenis a fel-
világosítással . .. hogy belátván vallásának képtelen tanait 
és borzasztó átkait, ne kényszer által, hanem saját meg-
győződésével hagyja azt oda. 

Ó-Moravicza, 1894. márc. 2. 
Hetesy Viktor. 

Az » Ő r á l l ó « é r d e k é b e n . 
Levél a szerkesztőhöz. * 

Megnyerte a magyar prot. egyház közönsége végre 
azon hosszú időn át beszédben és a sajtó terén írásban 
is, méltán és nyomatékosan kifejezett kívánsága teljese-
dését, hogy legyen olyan politikai lapja, mely az ese-
ményeket protestáns, nemzeti és hazafias érzékkel és 
hamisítatlan megvilágosítással tárja a világ elé, s tárgyalja 

* Közérdekű tárgyára való tekintetből, tér szűke miatt kiha-
gyásokkal közöljük ezt a levelet. Közlésével az »Őrálló« iránti elis-
merésünknek akarunk kifejezést adni. S z e r k , 



azokat; liogv a protestánsok annál erősebb ragaszkodásra 
lelkesüljenek egyházuk felvilágosodott, józan szabadságot, 
szellemi és erkölcsi felemelkedést ápoló és terjesztő elvei-
hez ; más vallásnak is, e prot. önzetlen felfogás és visel-
kedés által megnyeretve, ha hitben nem is. legyenek közös 
testvérek velünk, önzetlen ember- és hazaszeretetben. s/ ' 

Az »Őrálló* lap, mint ilyen él és működik, oly 
hatálylval, hogy még igen rövid pályafutása alatt, nem-
csak laptársainál költötte fel az el nem tagadható figyel-
met, hanem programmjának lelkesen és minden oldalról 
megfelelve: olvasói közt valóságos lelkesedést idézett elő 
annyira, hogy a hol ezek találkoznak, mindenütt annak 
magasztalása hangzik ajkukról, lelkészek és világiaknak 
egyiránt. 

De midőn így elismerjük a lap közszükségszerű 
programmjának teljesen megfelelő voltát, magas színvo-
nalon álló szerkesztését, még magát a jól megkülönböztető 
beosztást, sőt a tiszta nyomást is, melyek csak azt az 
óhajtást hagyják hátra, hogy minél előbb napilappá legyen, 
tehát a szellemi és technikai kívánalmaknak a maga részé-
ről egészen megfelel: hát az a közönség, melynek legszen-
tebb érdekképviseletét felvette . . . megfelel-e kötelességé-
nek, melyet egy ily vállalat fentartásáért, s ha lehetséges 
még elébbviteleért, s a célbavett napilappá fejlesztésért 
át kell éreznie, s teljesítenie? . . . Még eddig úgy áll a 
dolog, hogy nem! 

Igenis megvan az elismerés, akarat és tettrekészség, 
hogy a mit oly nagyon megérdemel, az » Órálló<-t általános 
és folytonos támogatásban és pártolásban részesítsük mind 
erkölcsileg, mind anyagilag. E célból fel is hívjuk a ma-
gyar birodalom összes protestáns intéző egyházi és világi 
férfiait, lelkészi és tanári s tanítói kart, presbyteriumokat, 
egyes lelkes értelmes és értelmességre törekvő hitsorso-
sokat, olvasó körüket, hogy azt a tehetősbek önmagok, 
szegényebb hivatalnokok, vagy egyházak presbyteriumai 
társulva megrendeljék s fennállólag járassák. Mert igv, 
miként még eddig jelentkeztek az »Őrálló* pártolói, kö-
rülbelől 700 fizető, nemcsak nem fejlődhet egy oly nagy 
költséget emésztő vállalat, de nagy veszteség nélkül fenn 
sem állhat; pedig a hazai egyetemes protestáns egyházért 
lelkesülő egyesnek — úgyszólván — emberi erőt meg-
haladó közérdekű munkálkodásáért, nagy, tönkretevő anyagi 
veszteséget okozni, s azáltal megsemmisíteni azt az egy-
házi nagy célokat elősegítő eszközt is: — nem volna 
protestáns, de még emberi becsületérzés sem. 

Van, csupán az ev. ref. egyházban kétezer lelké-
szünk, ha ezek felét veszszük egészen olyan szegénynek, 
amilyen én is vagyok, hogy hat forintos lapnak is egy-
magában járatására elégtelen: — társuljon kettő, vagy 
rendeljék meg az ilyenek presbyteriumukkal együtt; a 
többiek pedig lelkész és presbyterium járassák külön-külön 
önállóan. E számból magából előállhat egy ezer elő-
fizető. Van ötvenhét egyházmegyénk, melyek mindenikében 
szerepel öt-hat tekintélyes és vagyonos világi férfiú; ez 
a szám is alkothat háromszáz előfizető egyént; s a refor-
mált egyházmegyék helyes kormányzása mégis követeli, 
hogy az abba befolyó férfiak egyházunk ügyeinek alapos 
és magasabb ismeretével bírjanak. 

Ott, vannak főiskoláink és gimnáziumaink tanárai, 
vagy ezek olvasó köre. Tanítóink, kántoraink, kántor-
tanítóink, tanító-kántor-orgonistáink ismét legalább három 
ezer számmal. Társulás utján is szép számot alkothatna. 

Hát aztán ág. ev. és az unitárius prot. testvérek 
egyházai és egyházi férfiai, kik mindanyioknak nem lehet 
fel nem ismerni az érdek közösséget, melyet az »Őrálló« 
képvisel! 

Bizony, bizony ilyen nagy értelmiség dacára ha nem 

állhatna fenn egy oly közérdekű, prot. irányzatú életre és 
fejlődésre hivatott vállalat, mint az »Őrálló*, szégyen és 
gyalázat lenne a port. értelem és áldozatkészségre egyiránt. 

De meg az »Őrálló« azért a hat forint évi járatási 
díjjért nem is »Isten jutalmazza meg«-gel, hanem búsás 
és nagy értékű ellenszolgáltatással fizet vissza; s ez mind-
nyájunknak, szegénynek és gazdagnak, egyházi hivatal-
nok és tiszviselőnek, vagy csak egyháztagnak is kivétel 
nélkül használ; s azonfelül nemzeti hazafias és közműve-
lődési fontos szolgálatot is teljesít. Pártolása tehát minden-
kinek, ama fontos célért: kötelesség. 

Majd eljön a konventi, egyházmegyei, s egyház ker. 
gyűlések ideje; midőn azok az illetékes intéző férfiak már 
tapasztalva a szolgálatot, látva annak kitűnő mérvét, 
melyet az »Őrálló* egyházunknak, hazánk és nemzetünk-
nek tesz: ismerhetik aziránti teendőjöket is, hogy azon 
közforrást, melyből egyházunk ügye előmozdításának köze-
gei hazában és hazánkívül tápláltatnak, nyissák meg 
egy olyan orgánum éltetésére is, minő magyar protestáns 
egyházunkra nézve az »őrálló * ; mert bizony mondom: 
az, nemcsak a hű magyar protestánsok összetartására 
működik, hanem még a kételkedő s rideg lelkeket is meg-
nyeri és felmelegíti, s ezzel legnagyobb miszsziót teljesít. 

Hadd legyen igaza annak a »Dreptateá«-nak, hogy 
az subvenciót húz, mivel már eddig is vádolta az »Őrállót*. 
Igen, húzzon subvenciót: a magyar protestáns egyház köz 
és nyilvános támogatását. 

A . . . 1894. febr. 23. a . . r. 

K Ü L F Ö L D . 

A francia protestánsok a múlt évben. 
A francia protestantizmus, noha számra nézve nagyon 

csekély, mindössze nyolcadfélszázezer lelket számlál, mégis 
igen szép tevékenységet fejt ki. A »Ref. Kzg.« nyomán 
ide iktatjuk mult évi életének főbb mozzanatait. 

1. Igen nevezetes mozzanat a ref. egyház életében 
a 6-dik félhivatalos zsinat, mely okt. 10—19-ig ülésezett 
a történelmi nevezetességű La Rochelleben. A zsinat szer-
vezete, mely először 1879-ben gyűlt össze Párisban hova 
tovább jobbnak bizonyul. Áldásos munkát fejt ki a hu-
genották bibliásabb tagjai között. Most is sok üdvös intéz-
kedést tett. Tanácskodás tárgya La Rochelleben mindenek 
előtt a liturgia volt, melylyel már az előbbi zsinatok 
tüzetesen foglalkoztak. Ennek fő részeit végérvényesen 
elfogadták. Másodszor a javított bibliával és a zsoltárok 
és dicséretek új átdolgozásával foglalkoztak. Az újtesta-
mentom átdolgozása már kész, és legközelebb meg fog 
jelenni, valamint a kibővített énekes könyv is. Harmad-
szor szó volt az evangelizációról, a jövendőbeli papok 
képzéséről az előkészítő iskolában és a két fakultáson. 
Párisban és Montauban, új lelkészállomások alapításáról, 
stb. Negyedszer a lelkipásztori gondviselés a rabok gon-
dozása, a mértékletességi ügy, az erkölcsiség terjesztése, 
a vasárnap megszentelése fölött tanácskoztak. Végre pedig 
az egyházi rendtartás kérdése is fölmerült. A zsinat jöve-
delme az utóbbi három évben 239,140 frank volt, tehát 
valamivel kevesebb mint az előtt, miért az állandó zsinati 
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bizottság által tett, a szószéken fölolvasandó jelentés 
nagyobb jótékonyságra szólítja fel az egyházakat. (Ki 
keveset ad, kissé szeret, mondja a körlevél). Hogy min-
den szükséglet fedezhető legyen, az évi bevételnek 116,000 
frankot kell tenni. 

2. A szabad egyháznak 1893-ban Orthez-be egybe-
hívott zsinata, mely először 1849-ben gyűlt össze, azáltal 
nyert különös jelentőséget, hogy Monoe Leopold lelkész 
Lyonban, ez alkalommal dogmatikai vitát idézett elő, 
kételkedve a szent iratok inspirációjában és Christus prae-
existenciájában. A gyűlés bár az igazi bibliai hit mellett 
nyilatkozott, de azért a vélemény-nyilvánítás szabadságát 
érintetlenül hagyta. 

3. Nagy veszteség érte az evangéliumi vallást Fran-
ciaországban Mac Ali-nak május 10-én áldozó csütörtökön 
Párisban bekövetkezett halála által. E kitűnő férfiú angol 
származású volt. 1821. dec. 17-ikén született Maclesfield-
ben Chester grófságban nagy kiterjedésű papi családból. 
Kongregaciónalista lelkész fia volt, s ő is a papi hivatal-
nak szentelte életét. Anyai részről a skót király Bruce 
Róbert testvérének a leszármazottja, kinek utóda Bruce 
Rikárd, Wesley János legbuzgóbb követői közé tartozott. 
Miután több helyen volt lelkész, figyelemreméltó körül-
mény arra birta, hogy hazáját elhagyja és Parisba menjen 
át. 1871-ben közvetlenül a háború bevégzése és a commune 
uralma után Mac Ali és felesége Párisban időzésük alatt 
érintkezésbe jöttek néhány munkással, kik az evangélium 
iránt fogékonyaknak látszottak. Ezek közül egy úgy nyi-
latkozott előtte, hogy e népes utcán mily sokan vannak, 
kik az igazság vallását szomjúhozzák! Bárcsak jönne 
valaki közénk ezt hirdetni! Mac Ali Isten akaratát látta 
ebben és lemondott papi hivataláról és 50 éves korában 
megtelepedett Bellevilleben, Páris egyik kerületében. A bei-
missziót és az evangélizációt csakhamar fellendítette. Most 
a Mac All-féle misszió 26 munkás telepet számlál Páris-
ban és körülbelől 60-at a különböző departementekben. 
Sőt missziói hajója van. Az évi kiadás és bevétel 400 ezer 
frankot tesz. Mily közszeretetben állott, meglátszott teme-
tésén május 17-én. 

Az utóbbi év halottjai közt meg kell említeni még 
az »Eglise Libre« szerkesztőjét Pilotte lelkészt, ki 70 éves 
korában halt meg Nizzában. 17 éves korában tért át a 
katholikus vallásból a protestánsba. 

4. A theologiai tudomány is szép virágzásnak örvend. 
Tekintve a francia protestánsok csekély számát, az iro-
dalmi munkásság igen nagy. A chikagói kiállításra készí-
tett kézikönyv, mely a francia protestánsok XÍX-század-
beli munkáit sorolja fel, több mint 500 negyedrét oldalra 
terjed. Ez az »Arany könyv«, mely a jelenkori kitűnő 
hugenották arcképével van ékesítve, az evangéliumi egy-
ház életéből a legfontosabbakat beszéli el. (Lapunk f. évi 
12. számában ismertetve volt. Szeri;.) Sabatier Pálnak az 
assisi szent Ferencz életéről írt munkája kath. részről is 
kedvező fogadtatásra talált és a szerző számára még a 
pápai áldást is megszerezte. (Timeo Danaos et dona 
farentes!) Nevezetes továbbá a 78. éves Secretan Károly 

vaadtlándi tanár föllépése Párisban. Az öreg keresztyén 
bölcsész akad. hallgatók előtt jan. 6-kán egy csomó vallásos 
igazságot védelmezett, és azoknak a tudományhoz való 
viszonyát fejtegette. A derék apologétát nagy tisztelettel 
fogadták és hallgatták. 

Montaubanban Doumergue tanár tanuló egyesületet 
alapított, mely a jövendőbeli lelkészeket a keresztyén gon-
dolatoknak a gyülekezetekben való terjesztésére akarja 
előkészíteni. 

5. Vitea abbé a Sorbonne előtt, az újtestamentom 
görögségéről írt munkát védelmezett, mikor a filozófia docto-
ratust szerezte, különös védelembe vette az újtestamentumi 
görög nyelvtant. A »Le Christianisme* szerint ez volt a 
XVI. század óta az első eset, hogy a párisi filozófiai fakul-
tás a görög újtestamentummal foglalkozott. 

Molnár Sándor. 

IRODALOM. 

** Protestáns Szemle. A protestáns irodalmi társaság 
e havi folyóiratának f. évi II. füzete Kenessey Béla titkár 
szerkesztésében következő tartalommal jelent meg. A római 
katholikus egyházi javakról II közi. Dr. Sincerus. A magyar 
protestáns házassági jog rövid története 187Q-ig II. közi. 
Pololy Józset. Észrevételek a polgári házasságról szóló 
törvénytervezethez. II. közi. Várnai Sándor. A füzet végén 
hazai és külföldi irodalmi szemle. Az értekezések egészen 
aktuális tárgyú és tartalmas dolgok. Az irodalmi szemlé-
ben össze vannak állítva a mult év folyamán a külön-
böző egyházi lapokban megjelent egyháztörténelmi tanul-
mányok. 

** Pál apostol élete és levelei. Dr. Masznyik 
Endre pozsonyi theol. tanár e becses munkájából immár 
a IV. füzet hagyta el a sajtót. Az I. füzet megjelenésekor 
kiemeltük e kiváló munka előnyeit. A II. füzetben az 
apostol iskoláztatását ismerteti tudományos alapossággal 
és világos könnyed előadásban. A III—IV-ik füzetben a 
törvény utján való fejlődését, festi erőteljes színekkel. Majd 
a damaskusi csodának, Pál megtérésének eleven rajza feje-
ződik be a füzetben. Szakembernek és laikusnak egyaránt 
becses dolgozat ez a Masznyiké. Azt györnyörködteti jól 
szervezett gazdag tudásával, mély kedélyével, termékenyítő 
hitével, azt lebilincseli szép és erőteljes előadásával. 
Theologiai irodalmunkban nem csak hézagot pótol, de 
valóságos nyereség. Minden művelt ember lelki haszon-
nal és élvezettel olvashatja; a lelkészre nézve tudás és 
hitmelegséget áraszt a nékülözhetetlen munka. A 30 
füzetre tervezett mű ára füzetenként 35 kr., mely szerző-
höz küldendő Pozsonyba (Temető u. 4.). Melegen ajánljuk. 

** Az Athenaeum képes Irodalomtörténetéből 
(szerk. Beöthy Zsolt) megjelent a 17-ik füzet, mely egy-
szersmind a ll-ik kötetnek első füzete. Ebben Szécliy 
Károly, a kolozsvári egyetem tanára, bevezetésül érdekes 
képet rajzol az Irodalmi megújhodás koráról (1772—1*20.) 



Külön fejezet szól Bessenyei Györgyről, kiknek korszak-
alkotó irodalmi munkásságát velős szabatossággal ismerteti, 
sorban méltatván drámai, bölcseleti, történeti s egyéb munkáit 
s a nemzeti nyelv és egy akadémia felállítása ügyében 
kifejtett irodalmi izgatásait. A szöveget ezüttal is számos 
kép illustrálja: Mária Terézia és József egykorú metsze-
tekről vett arcképei, Bessenyei szülőháza, arcképe (testőr-
díszruhában), névaláírása, Ágis tragédiája és a Holmi cz. 
munkáinak címlapja, a Természet világa előszavából egy 
— az író egyéniségét jellemző — részlet kézirati hason-
másban, az Esterházi vigasságokhoz a herceg Esterházv-
féle gyönyörű kastély múlt századi képe. Külön mellékle-
tek : Apácai Cseri Jánosuak Lorántíi Zsuzsánnához intézett 
folyamodványa, a fejedelemasszony sajátkezű hátiratával, 
hasonmásban, és Koháry : István verseinek első lapja. 
— A valóban díszes kiállítású, hézagpótló vállalat füze-
tenkint jelenik meg s minden könyvkereskedésben meg-
szerezhető. Egy-egy füzet ára 40 kr. 

** »Az 1848—49-iki szabadságharc története« 
című illusztrált vállalatból most jelent meg a 7-ik füzet. 
Gracza György, a mű írója e füzetben a magyar ország-
gyűlési küldöttség bécsi tartózkodását mondja el. A füzet 
képei: Kossuth egy gyermekkel ölében beszédet intéz a 
bécsi néphez. — A szabadságharc költői. — A magyarok 
küldöttsége a bécsi egyetemen. — Első magyar miniszter-
elnök. — Battyánv Lajos grófné szül Zichy Antónia. — 
Az osztrák lovasság fegyverzete és felszerelése 1848,'49-ben. 
— A szabadságharc irói. 1848/49-iki honvédség fegyver-
gyakorlatai (két kép). Egy-egy füzet ára 30 kr. A mostan 
megjelent hét füzettel uj negyedév vette kezdetét. — 
Előfizetési ára negyedévre (hat füzet) 1 frt 80 kr; egész 
fél évre (12 füzet) 3 frt 60 kr; egész évre (24 füzet) 
7 frt 20 kr. Megrendelhető az 1848/49-iki szabadságharc-
történetének kiadóhivatalában, Lampel Róbert könyvkeres-
kedésében Budapesten, Andrássy-út 21. sz. a. 

** Névkönyv az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
számára. Az 1894 ik évre szerkesztette Tótfalusi József 
püspöki titkár. 37-ik évf. Kolozsvár, 1894. Ára 60 kr. — 
Gondosan szerkesztett névtár, melynek 50 első lapján a 
görgényi egyházmegye történetéből Beresztelke, Magyaró? 

Maros-Vécs, Mező-Újlak, Tancs, Teke, Toplicza, Uzdi-
Szentpéter és Vajda-Szent-Iván egyházközségek története 
van ismertetve. A névtári részben az egyes ekklézsiák 
egyházmegyénként vannak felsorolva, azután a fő- és 
középiskolák; a névtár végén összesítés, betüsoros tárgy-
mutató és a tisztviselők betűsoros névjegyzéke. Az egy-
házi statisztikából látjuk, hogy van az erdélyi egyházkerü-
letben 518 anya-, 219 leány-egyház és 487 diaspora. A 
lelkek száma 374,488, szaporodás 1997 lélek; áttért hoz-
zánk 361, kitért tőlünk 168 személy, tehát az ez úton 
való szaporodás 193 lélek. Van az egyházkerületben 479 
rendes, 32 kör-lelkész. 34 lelkész-tanító, 18 segédlelkész, 
16 nyugalm. lelkész. Betöltetlen leik. állás 27. — A Név-
könyv elég csinos kiállítású, de betűi kopottak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A gyömről egyház lelkészévé 
f. hó 4-én 103 szavazattaPa Török József 72 szavazata 
ellenében Tóth József rétfalui lelkész választatott meg. — 
A téglási egyház lélkipásztorává egyhangúlag Csapó Péter, 
Kiss Áron tiszántúli püspök káplánja választatott meg. — 
Az igazságügyminiszter a nagyenyedi kir. orsz. fegyintézet-
nél megüresedett ev. ref. lelkészi állásra Tóth Sámuel 
marosgombási lelkészt nevezte ki. 

* A reformátusok konventje, mint megbízható 
forrásból értesülünk, április 24-én fog összeülni Buda-
pesten. Ezt megelőzőleg március végén az erdélyi, április 
3-án a dunamelléki, április 4-én a dunántuli április 9-én 
a tiszántúli egyházkerület tart közgyűlést. 

* Adományok a debreczeni egyetemre kisebb-
nagyobb összegekben szüntelen érkeznek. Csak a nagyob-
bakat említve, igen szép a debreczeni első takarékpénztár 
10 ezer koronás alapítványa. Dicséretes buzgósággal gyűj-
töttek H. Szoboszlón, hol az egyház, a város, a takarék-
pénztárak és egyesek közel 10 ezret adtak erre a célra. 
A debreczeni ügyvédi kamra a maga tagjai körében szépen 
indult gyűjtést rendez, melyből a leendő egyetem jogi 
fakultásának erősítésére tekintélyes alapítványt akar tenni. 

* A polgári házasság a képviselőházban. A 
második héten is javában folyt a vita a házasságjog 
állami rendezése felett, de jelentékenyen megcsappant érdek-
lődéssel. A tárgy mintha ki volna merítve, a pro és contra 
felhozható érvek, úgvlátszik, kifogytak. Figyelemre méltó 
beszéd nem sok tartatott a mult hét folyamán. A tárgyi-
lagos eszmecsere helyét pártpolitikai fogások, okoskodások 
és személyes motívumok kezdik elfoglalni. Wekerle S. 
miniszterelnök beszéde is inkább politikai érdekű volt. A 
javaslat mellett Darányi Ignácz. Komjáthy Béla, Smialovszky 
Valér. Kováts J., Visontai L., Dániel E., Szász Károly, 
Morzsányi K., Papp Géza, Busbach P., Mikó Á., Kapocsfy 
Jenő és Berzeviczy A. beszéltek; ellene pedig gróf 
Bethlen Gábor, Pongrátz K., Ilodossy J., Szalay J., gróf 
Szapáry László, Kovács Albert, Sághy Gv., Péchy Tamás, 
Tibád Antal, Ragályi L. és Ugrón Zoltán. Szólásra még 
sokan vannak feliratkozva. 

* A dunamelléki egyházkerület közgyűlése f. 
évi április 3-ára hivatott össze az elnökség által a Lónvav-
utcai főgimnázium nagytermébe. A rendkívüli közgyűlés 
főtárgya az »Egyházi Törvények« életbe léptetése lesz, 
melynek módozataira a mult évi közgyűlés által kiküldött 
úgynev. »Kilences bizottság« készít javaslatot. Ez a »Kilen-
ces bizottság* pedig március hó 3-án ült össze s munká-
latát sürgősen meg fogja küldeni az egyházmegyéknek, 
hogy az egyházkerületi gyűlés előtt tartandó gyűléseiken 
a javaslatot tárgyalás alá vehessék. 

* A dunamelléki egyházkerület kilences bizott-
sága, melyet a mult évi egyházkerületi gyűlés az ú] Egy-
házi Törvények életbe léptetésének előkészítésére küldött 



ki, f. hó 3-án gyűlést tartott, melyen Szász Károly és Tisza 
Lajos gróf elnöklete alatt Ádám Kálmán, Baksay Sándor, 
Farkas József. Sziládv Áron, továbbá Hajós József, Karap 
Ferencz és Szilassy Aladár vettek részt. A bizottság két 
ülésben Szilády Áron jegyzősége mellett >Rendszabály-
javaslaU-ot, készített, melyet jövő alkalommal egész terjedel-
mében közlünk. A javaslat indítványozza, hogy a gyülekeze-
tekben vagyoni ügyek feletti határozatra * Egyházgazdasági 
gyűlés* szerveztessék a presbyterium összes tagjaiból és 
kétszer annyi választott képviselőből. Javasolja, hogy a 
hol szükség van rá, az egyházmegyék helyettes esperest 
választhassanak. A nagygyülekezetek több szavazatairól 
az egyházmegyék az őszi ker. gyűlésre kimutatást készítse-
nek. Szegények és árvák gondozásáról az egyházmegyék 
szintén az őszi ker. gyűlésre szabályrendeletet alkossanak 
(100. §.) A káté és bibliamagyarázat különösen az ifjúság 
számára a gyülekezetekben szerveztessék (115. §.). Lelkészi 
fizetések az 1895-ik évi közgyűlésre újból becsültessenek 
(182. §.). A közigazgatási bíróság időszaki tanácsát az 
egyházmegyék az őszi ker. gyűlésig szervezzék. Közokta-
tási ügyekben a kerületi gimnáziumok rendtartására és 
fegyelmére, továbbá az igazgató-tanácsok szervezetére, 
valamint a tanárválasztás módjára s végre a főiskolákban 
a rendtartásra és fegyelemre szabályok készíttetését az őszi 
ker. gyűlésre szintén javasolja a bizottság. 

* A protestáns irodalmi társaságban március 
2-án dr. Vargha Ggula tartott felolvasást ily címen: 
Statisztikai adatok a protestantizmus köréből. Rendkívül 
érdekes, de nagyon elszomorító hatású felolvasás volt. A 
nagy számok törvényének kérlelhetlen szigorával bizonyí-
totta azt az elszomorító tényt, hogy a hazai református 
egyházban a lelkek száma állandó következetességgel 
fogy, pusztul. A csökkenés félszázad óta észlelhető, de az 
utolsó évtizedben az ország egyes vidékéin megdöbbentő-
leg jelentkezik. A statisztikailag ismeretes hét országrészt, 
u. m. Duna bal, Duna jobb, Tisza bal és Tisza jobb partját, 
továbbá a Duna-Tisza közét, Duna-Maros közét és Erdélyt 
sorban ismertette és jellemezte a népingás szempontjából, 
a következő eredménynyel. Némi kis szaporodás mutat-
kozik a Duna balpartján, valamivel jobbacska Erdélyben, 
jelentékeny és folytonos a szaporodás a Duna-Maros közén. 
A más négy országrészen mindenütt fogy a református-
ság. A Tisza jobb partján kis mértékű a fogyás, de Abauj-
Torna-, Bereg- és Szabolcs-megyékben itt is baj van. A 
Tisza bal partján a fogyás legnagyobb Ugocsában, azután 
Békésben, Szabolcsban és Hajdúmegyében. A Duna-Tisza 
közén is fogyunk, leginkább Csongrád-, Jászkun-Szolnok-
és Pest megyében. De legszomorúbb a helyzet a Duna 
jobb partján, hol Baranya. Tolna-, Somogy- és Veszprém-
megyékben kipusztulás elébe néz a kálvinizmus. A csekély 
szaporodás főoka először a gyérszületés, a dunántúli rész-
ben pusztító egy gyermek rendszer, mely Baranyában, 
Tolnában maholnap elpusztítja az eklézsiákat. E miatt 
a református státusban évenként 17 ezerrel kevesebb 
gyermek születik, mint az országban átlagban véve. Má-
sodszor a gyermek-gondozás elhanyagolása, mely oly 
nagymérvű, hogy az ország egyetlen hitfelekezeténél sem 
pusztul el annyi gyermek, mint a reformátusoknál. A 
városok reform át usságának sem kedvezőek a szaporodási 
viszonyai. Igaz, hogy Budapesten, Aradon, Győrben, Kassán, 
Temesvárt e tekintetben kedvező a helyzet, a reformátu-
sok számbelileg emelkednek; de a nagy kálvinista váro-

sokban, mint. Debreczen, H.-M.-Vásárhelv, Békés, Szentes, 
Nagy-Kőrös, Halas, Maros-Vásárhely, Szatmár-Németi stb. 
folytonosan fogy a reformátusság. A kálvinistaság szám-
beli és értelmi súlyának csökkenését végül azzal is bizo-
nyította a felolvasó, hogy egyházunk gyermekei a közép-
és főiskolában — a jogakadémiákat kivéve — sehol 
sincsenek oly számarányban, mint a minő a reformátusok 
országos számaránya. A reformátusok az ország lakos-
ságának 13"8°/0-át teszik; a középiskolákban ezt az arányt 
nem érik el; az egyetemeken csak 10%, a polvtechni-
kumon csak 9% ref. ifjú tanul. A népiskolaügy terén 
is hanyatlás mutatkozik. Végül a felolvasó lendületes 
szavakban buzdított e bajok enyhítésére és szüntetésére. 
— A szép számú közönség nagy érdeklődéssel, sok részé-
ben megdöbbenéssel hallgatta e szomorúan érdekes fel-
olvasást. — Jövő alkalommal Kenessey Dezső főgimná-
ziumi tanár tart felolvasást. 

* A református ifjúsági egyesület f. évi március 
7-én szerdán este fél hét órakor az ág. ev. egyház 
dísztermében (Deák-tér) felolvasó estélyi rendez a követ-
kező programmal: 1. Megnyitó Szilassy Aladár elnök. 
2. Felolvas Petri Elek theol. akad. igazgató: »Az evan-
geliom és a barátság* címen. 3. Magyar rhapsodia, Székely-
től. Zongorán előadja Lalty Szerena k. a. 4. a) Wieniavsky: 
Légende, b) Boka kesergője, hegedűn előadja: Hazslinszky 
Gusztáv hegedűművész, zongorán kiséri i f j . Tóth József. 
5. Solo-ének az «Illés oratóriumból*, előadja: Egressy 
Galambos Etelka k. a., zongorán kiséri: Ho ff mami Victor 
zenedei tanár. 6. Beethoven : B-dur vonósnégyes. Előadják : 
Kállay Zoltán (I. h.), Schwarz Róbert (II. h.), Löbl Lajos 
(gordonka) és Holstein Károly (mély h.) 7. Költemény. 
Irta és felolvassa legifj. dr. Szász Károly. 8. Zárszó. Szöts 
Farkas, theol. tanár, az egyesület alelnöke. 

* Az anyakönyvi kivonatokból eredő jövedelem-
veszteség, mint Wekerle miniszterelnök a képviselőház-
ban febr. 26-án tartott beszédében kimutatta, az különböző 
egyházak papságára nézve következő: Az adóbevallások 
és más hivatalos adatok szerint az összes veszteség éven-
ként 413 ezer frt, a miből esik a római kath. papságra 
163 ezer, a gör. katholikusra 49 ezer, a gör. keletire 
85 ezer, az ev. reformátusra 60 ezer, az ág. evangélikusra 
29 ezer. az izraelitára 22 ezer és az unitárius papságra 
2974 frt. — A számítás alapját tekintve, ez az összeg a 
valóságban legalább még egyszer annyira tehető. 

* Egyházi Törvények az evangélium szerint refor-
mált magyarországi keresztyén egyházban. A budapesti 
1891/92-iki országos zsinat megbízásából közzé teszi Tóth 
Sámuel zsinati jegyző. Hivatalos kiadás. Kapható Hor-
nvánszky Viktor könyvkereskedésében, ára bérmentes kül-
déssel 85 krajcár. — íme, itt van a református egy-
ház új törvénykönyve, melynek a mostani törvényes 
gyakorlattól eltérő rendelkezései olvasóink előtt a zsinati 
tárgyalásokból ismeretesek. Az új törvények legtöbb 
újítást erdélyi egyházkerületünkre nézve tartalmaznak. 
Ez is s a többi egyházkerületek is az életbe léptetés 
eszközlése végett március, illetve április hónap folyamán 
közgyűlést fognak tartani. Általában véve a leggyökere-
sebb revízió a lelkészválasztási törvény-részleten történt, 
melyet a lelkészi kar régen és epedve vár. 



* Református nőegyesület H.-M.-Vásárhelyt. 
Ismét örvendetes dolgot írhatunk magyar Alföldünk e 
derék egyházáról. Nem rég a vallásos összejövetelekről 
emlékeztünk meg, melyek itt rendszeresen tartatnak. Most 
egy más szép munkáját emeljük ki. Szeremlei Sámuel és 
a többi lelkészek kezdeményezésére jótékony nőegyesület 
alakult, mely a városi árva és szegény gyermekek vallás-
erkölcsi gondozását, anyagi segítését és iskoláztatását 
tűzte ki célul. A nőegyesület egyelőre mint a > Jótét-egye-
sület« fiókja, ennek alapszabályaira támaszkodva, február 
25-én szervezkedett. Elnöke Kovács Ferenczné úrnő, az 
egyházi buzgóságáról és áldozatkészségéről ismert Kovács F. 
széplelkü neje; társelnöke Pap Imre lelkész. A város 
viszonyaihoz alkalmazkodva, az egyesület öt alosztályt 
szervezett külön elnökökkel és a szükséges tisztviselőkkel. 
— Isten áldását kívánjuk a nemes célú egyesület mun-
kájára! Vajha minden nagyvárosi gyülekezetben megin-
dítanák gyülekezeteink elöljárói a szegény- és árvaügy 
felkarolását. Akkor nem kellene azt a szomorú és szégyen-
letes tapasztalatot tennünk, amit dr. Vargha Gyula leg-
utóbbi felolvasása is konstatált, hogy hazánkban az ösz-
szes felekezetek között a reformátusok között a legnagyobb 
a gyermek-halandóság s hogy ennek s néhány más körül-
ménynek következtében a reformátusok, tehát a legtisz-
tább magyar faj száma évről-évre rendszeresen, helyenként 
épen megdöbbentőleg fogy. Nem tudjuk eléggé ajánlani 
a védekezés erélyes és gyors megkezdését különösen 
alföldi nagy városainkban, hol a fogyás-pusztulás még 
csak a kezdet kezdetén van. 

* Protestáns árvaházunk a kiállításon. Az ezred-
éves kiállítás népoktatásügyi alcsoportjának véglegesen meg-
állapították a programmját. A népoktatási intézeteknek oly 
nagy a száma, hogy legnagyobb részét az egyenkénti 
kiállításból ki kell zárni, s ez csupán a kisebb számú, 
magasabb fokozatú népoktatási intézetekre, engethetó meg 
átalánosságban. Ezek pedig: az elemi iskolai tanító- és 
tanítónőképző intézetek, a polgári iskolai tanító- és tanító-
nőképző intézetek, a kisdedóvónőképző intézetek, kisded-
óvási, nép- és polgári iskolák felsőbb leányiskolák, ember-
baráti tan- és nevelő intézetek. Ez utóbbiak közül külö-
nösen öt intézetnek részletes bemutatása óhajtandó, és 
pedig a zólyom-lipcsei Gizella-árvaház hatalmas, várszerű 
épületével, az alapítványi intézetek közül a nagyszebeni 
Teréz-árvaház, mint legnagyobb ilynemű intézet, a buda-
pesti izr. nőegylet árvaháza, mint a mely legtevékenyebb. 
az árvák nemek szerint elkülönítetten nevelésének példája-
ként a budapesti országos prot. árvaház, s az árvák ipari 
és kereseti foglalkozásnak feltüntetésére a gyermekmen-
hely istvántelki intézete. Az árvaházaktól és szeretetházak-
tól függetlenül kell bemutatni a siketnémák és hülyék 
intézeteit s az összes intézetek kötelesek lesznek épületeik 
fényképeit beküldeni, az árvaházak ezenkívül kötésék 
lesznek egy-egy bábot bemutatni az intézeti ruházattal. 

* Vallásos estélyek Vácz Hartyánban, Az ország 
több részében dicséretes buzgalommal megkezdett és látható 
áldással járó belmissziói tevékenység módjára és hatá-

sára világot vet az alábbi levél: Nagytiszteletű Szerkesztő 
Ür! November 1-je óta Vácz-Hartyánban is tartunk esteli 
vallásos összejöveteleket., és pedig hetenként kétszer, kedden 
a gyülekezetnek ifjabb — nőtlen és nős — tagjai jönnek 
össze az iskola helyiségében, a mikor a fő tárgy az énekes 
könyvünkben lévő zsoltárok és dicséretek dallamainak 
hangjegy szerinti és szabályos begyakorlása s mellékesen 
rövid magyar-történelmi darabok vagy természettani érte-
kezések felolvasása a tanító által. E napon az összejövetel 
főtárgyává az énektanulást kellett tennem azért, mivel 
gyülekezetem az eddig minduntalan változott fiatal tanítók 
s az általuk imigy-amúgy kezelt orgona mellett majdnem 
teljesen elfelejtett énekelni. Két-három éneken élősködött 
folyvást, s éneklésében minden volt, csak buzgóság és 
szépség nem. Pénteken a gyülekezet férfi és nő tagjai 
vegyesen jelennek meg; eljönnek az öregek is, sőt számo-
san a más felekezetek tagjai közül is. Ekkor magam 
tartok előadást, rajzolgatva egyházam és vidékének szomo-
rúan érdekes múltját, s közben magyarázgatva a napi 
érdekű kérdéseket. Vallásos összejöveteleinknek üdvös ered-
ményeként jelezhetem, hogy mai napság nemcsak a vasár-
napi, hanem a hétköznapi istentisztelet is sokkal látogatot-
tabb, és az előbb ímmel-ámmal ment éneklésbe a szabály-
szerűség mellett buzgóság is vegyül. Hangjegy tudományról 
szó sincs, de az eddig sűrűn előfordult elcsavargatásokat 
kezdik elhagyogatni a hangjegyek állásának szemmel 
tartásával. Nagy baj s nem egyszer zavart okoz, hogy 
énekes könyvünk kiadói — az egyházkerületek és nyomdá-
szok — egyátalában semmi figyelmet nem fordítanak az 
egyes dallamok hangjegyeinek helyes fölrakására. Kivált 
ujabb kiadású zsoltáros könyvünkben alig van hibátlan 
hangjegyzés, s ez az egyik dolog, a mire bátor vagyok az 
illetők figyelmét fölhívni. Azonban nem csupán magára 
a gyülekezetre, hanem a rajta kívül állókra is kiterjed 
vallásos összejöveteleinknek jó hatása. Nálunk a nazaré-
nismus, bár a tótfalui, szadai és kis-szent-miklósi törekvők 
erős és sűrű berohanásokat tettek, nem igen tudott hódítani. 
Akadt azonban még is három család, mely elbódult. Most 
ez is visszatérőben van, s megkezdte a visszatérést éppen 
az, mely először vált ki közülünk; a mire annyival nagyobb 
súlyt fektetek, mert ez épített — miután újra keresztel-
kedett — saját telkén ima-termet a nálunk összecsődülő 
nazarénusok számára, — ez csalogatta falunkba és tartotta 
házánál a futkározó prófétákat, s maga is próféta fiakat 
nevelt, kik közül egyik már esperes és a hívőknek orgo-
nistája volt. És itt ismét egy figyelemre méltó dolgot kell 
fölemlítenem. Ez a fiatal nazarénus, atyafi alig egy évvel 
ezelőtt mintegy 3—4 hetet tölthetett Pesten az orgoná-
lási képesség elsajátítása végett, és aztán saját pénzén 
harmoniumot szerezvén, maga gyakorolgatta magát. Mióta 
visszatért hozzánk, többször halottam őt orgonázni s a 
mellett énekelni, és mondhatom, hogy egészen meglepett; 
annyival inkább, mert 13 év alatt preparándiánknak több 
növendéke volt mellettem, ki négy éven át szakszerűen volt 
oktatva és gyakorolva az orgonálásban, s egyet kivéve 
(a ki azonban nem a praeparandiának tulajdonítá orgo-
nálási ügyességét,) egyik sem tett túl azon az egy hónapig 
tanított paraszt fiún, de volt olyan is, ki alább állott 
nálánál. Miként lehetséges ez ? nem kérdezem, s annyival 
kevésbbé feszegetem, de ajánlom az illetők becses figyel-
mébe. S ezzel vagyok Vácz-Harfyánon 1894 febr. 22. 
Nagy tiszteletű Úrnak kész szolgája Földváry László. 

* Nazarénusok a hadseregben. Egy katonai dísz-
kivonulás alkalmával, mint az »Evang. Glocken< írja 
Pozsonyban, Csatlós János, kalocsai illetőségű közlegény, 
a »tüzet* vezényszóra, nem sütötte el fegyverét. Midőn 



e miatt számadóra vonták, azt felelte, hogy ő nazarénus 
és vallása tiltja a lőfegyverek használatát s ezután sem 
fog lőni, bár mit tegyenek vele. Csatlóst két évi fogházra 
ítélték. Midőn ezt a büntetést kiállta, újra vonakodott 
lőni. Most már harmadfélévi súlyos börtönt kapott. Nem 
rég került ki belőle s most még két évig kell szolgálnia. 
Igen. a törvénynek engedelmeskedni kell s a nazarénus 
kénytelen lelkiismeretét valamely módon megnyugtatni. 
Ha azonban a kath. lelkésznek lelkiismereti aggodalmai 
vannak s az ország törvényének ellene szegül és az anya-
könyvi kivonatokat nem szolgáltatja ki, — 10 frt pénz-
birságra ítélik. >No igen, paraszt, — az egészen más.« 

* Mennyit költ Németország tud. egyetemekre? 
Berlinre 2.476.786 márkát, Bonnra 1.129,349 m., Bo-
roszlóra 964,060 m., Göttingára 1.147,292 m., Greifs-
waldra 716,158 m., Haliéra 1.257,597 m,, Kielre 755,447 m., 
Königsbergre 928,101 m., Marburgra 777,435 m., Mün-
ster (két karu kath. akadémia) 246,245 m., Braunsberg 
(kath. akadémia) 40,000 m., Münchenre 1.227,951 m., 
Würzburgra 747,355 m., Erlangenra 606,083 m.. Lip-
csére 1,987,368 m., Tübingára 881,386 m., Freiburgra 
513,700 m., Heidelbergre 699,010 m., Giessenre 654,994 m., 
Rostockra 332,300 m., Jena 638,058 m., Strassburgra 
995,000 márkát. (R-o) . 

* Vallások tárlata a britt muzeumban. A britt 
muzeumban Londonban érdekes vallási kiállítás nyílt meg. 
A három tágas termet betöltő tárlatban a legérdekesebb 
szobrok, rajzok, kéziratok stb. által vannak illustrálva a 
világ összes vallásai a judaizmustól kezdve a keresztyén 
vallásig. Az első termet a keresztyén eredetű trágyák töltik 
be, a másodikat a brahmanizmus, izlám, judaizmus, sin-
toizmus, konfuciánizmus és egyéb kelei vallások, míg a 
harmadik és legnagyobb terem a budhizmus különböző 
alakjait tükrözi vissza. — Hasonló ehhez, csakhogy még sok-
kal gazdagabb Párisban a Guinet-féle muzeum. — A keresz-
tyén osztály a legnagyobb lehetett volna, de csak a leg-
kiválóbb tárgyakat vették be, minők a római katakombák 
ablakai, a Rómában 1793-ban talált finom ezüst vázák 
s a figyelemre méltó egyházi edények és felszerelési tár-
gyak, melyek Tódor abissziniai király ajándékai s egy 
nagy festmény, mely a keresztrefeszítést ábrázolja és szintén 
Abissziniából ered. — A másik teremben meglepő az 
arány, melyben a különböző keletű vallások egymás 
mellett képviselve vannak. A judaizmus és izlám egyen-
kint mintegy 20 négyszög lábnyi helyen megfér, míg a 
bramanizmus több mint tízszer akkora tért vesz igénybe, 
a judaizmus, konfuciánizmus szerényen beérik egy-egy 
sarokkal, éppúgy a sintoizmus is, a japánok a vallása Sin-
tónak, a vallás megalapítójának három szent ereklyéjével: 
a karddal, a tükörrel és nyaklánccal szerepel. — A bud-
hista terem pompás ereklyében gazdag a legrégibb időkből 
s Ázsia legkülönbözőbb országaiból. 

* Az országos liberális nagygyűlés Budapesten 
nagyszabású politikai tüntetés volt. Az ország minden 
részéből párt és felekezeti különbség nélkül óriási közön-
ség vett benne részt. Alapszíne liberáli politikai és anti-
klerikális volt. A kivonulás impozáns és példásan rendes, a 
rengeteg tömeg magatartása példányszerű volt. A szabad 
ég alatt tartott gvüles beszédeiben erős hazafias és libe-

rális szellem és kitörő lelkesedés nyilatkozott meg, az 
elfogadott határozatokban férfias nyugodtság. A nagy-
gyűlésen részt vett 212 testület küldöttségeiben prot. 
egyházi férfiak, lelkészek és világiak is, szép számmal 
voltak képviselve. 

* Gyászrovat. A kunszentmiklósi ref. gimnázium 
legidősebb tanára, Melczer Károly, f. hó 3-án elhunyt. 
Régi és hűséges munkása volt tanügyünknek, kit szeretet 
és tisztelet környezett. Béke hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 
A Nagypénteki ref. társaságba, mely az elzüllött 

gyermekek részére kiván Otthont alapítani, beléptek: rendes 
tagokul: Bányai Béla, dr. Csajághy Béla és dr. Joó Imre 
15 frt, Nagykőrös; pártoló tagokul: Szilágyi Márton és 
Szilágyi Mártonné ; adományoztak : Ádám László (N.-körös), 
Halász Vincze (A.-Dabas), Kunhegyesi és Ráczkevei takarék-
pénztárak 5—5 frt, Nagybányai takarékpénztár 3 frt, 
Ádám Gerzson (N.-Kőrös), Losonczi takarékpénztár és hitel-
bank és Nagy Borbála (Beregszász) 2—2 frt, Falb Mari 
(Győr), R. E, H., Tóth György (Bogát), Újbányái népbank 
és részv. társ. és Világ Károly (Nagybánya) 1—1 frt, 
Dr. Joó Imre nagykőrösi tanár apró gyűjtése 8 frt. Buda-
pesten 1894-ikévi március hó 4-én Szőts Albert pénztárnok. 

Pályázati hirdetmény. 
A szatmári ev, ret. egyház kántor-orgonistái állásá-

nak betöltésére vonatkozólag. 
Évi javadalmazás: 
1. Készpénzben havonként előre . . . 400 frt 
2.Telekkönyvileg 10 kataszteri hold 697 • ö l 

tényleg 11 köblös föld 1200 •ölével 9 frt 9 kr. 
tiszta jövedelmet számítva köblösönként. . . 100 » 

3. 10V2 km. tűzifa a város erdejében 
köbméterenként 1 frt 90 krjával számítva . . 20 » 

4. Stóla 1 — 6 évi közép számítással 4600 
lélek után ^ ^ ^ 180 »_ 

Összesen 700 frt 
A megválasztandó kántororgonista a fentebbi fize-

tésen felül természetbeni lakásban, kerttel részesül. Köte-
lessége az egyházi éneklés vezetése a templomban és 
temetéseknél, tanítása az iskolában és orgonázás a tem-
plomban a városi műigényeknek megfelelő színvonalon. 

Tanítói oklevéllel kell birnia, hogy a fitanítói állá-
sok bármelyikének megüresedése esetében az V. és VI. 
elemi osztály tanítását, melyből a temetésre járó tanít-
ványok alkalmaztatni fognak, vezethesse. 

Ezen tanítói állás betöltése esetében évi készpénz-
beli fizetése feljebb lesz emelve, vagyis 500 frtban lesz 
megállapítva. 

Pályázati kérvények /. évi március 31-ig napjáig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők be. 

Az egyháztanács elnöksége. 
h o k n y á n s z k y v i k t o r k ö n y v n y o m d á j a b u d a p e s t e n . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Sze rkesz tőség : 
IX. kerület, l'i/ia utra 23. szám, hová a kéziratok 

eiinzeudök. 
K i a r i t f - I i i v a t n l : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendők. 

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 csü tö r tökön . 

Előfizetési Ara : 
Félévre: 4 frt őO kr ; egész éyre : 9 frt. 

JSf/yes szám ára !tO kr. 

Egyházpolitika a képviselőházban. 
A házasságjogi törvényjavaslat általános tár-

gyalása ide s tova véget ér a képviselőházban. 
Az érdekes vitának voltak magasröptű, tartalmas 
mozzanatai, de voltak nagyon sekélyes jelenetei is. 
A vita lefolyása nemcsak a politikusnak, de az 
egyház emberének is nyúj that tanulságokat. 

Foglalkozzunk egy kissé a vita egyházi tanul-
ságaival 1 

Figyelemre méltó jelensége a vitának az egy-
házi embereknek megoszlása. A protestáns lelké-
szek és világiak pártpolitikai szempontok és egyéni 
meggyőződés szerint részint a javaslat mellett, 
részint ellene foglaltak állást. A javaslat pártolói 
részint állami és nemzeti szempontokkal indokol-
ták állásfoglalásukat, részint azzal az elvi erős-
séggel, hogy a protestant ismus elvileg nem elle-
nezheti a polgári házasságot. A javaslat ellenzői 
ellenzéki pártállásukon kívül főként azzal argu-
mentáltak, hogy a polgári házasságra még nem 
vagyunk megérve, s hogy ez az új intézmény 
a prot. egyházakat anyagilag és erkölcsileg érzé-
kenyen meggyengíti, kivált, a vele mechanice össze-
kapcsolt többi javaslatok törvénynyé tétele, neve-
zetesen az 1868-iki törvény eltörlése s a vallás 
szabad gyakorlatának kimondása által. Ezért külö-
nösen az ellenzők, de itt-ott a pártolók is, csak-
nem teljes egyetértéssel sürgették az egyházpolitikai 
reformnak még szélesebb alapra kiterjesztését. A még 
rendezés alá veendő kérdések közé legtöbben a 
kath. autonomia és kongrua ügyét, azután meg 
az egyházaknak 1848. évi XX. törvénycikkben 
elvileg kimondott állami dotatióját sorozták. A kik 
ezeket a »függő kérdések«-et szőnyegre hozták, 
többnyire egyenes, sőt mondhatni , szerves össze-
függésbe fűzték a már benyújtott egyházpolitikai 
javaslatokkal, különösen pedig a gyermekek val-
lását s a vallás szabad gyakorlatát szabályozó 
törvény-tervezetekkel. 

Az egyházpolitikai »függő kérdések« közül 

a kath. kongrua és autonomia ügyében az elő-
készítést az e célra összehívott autonomia- és 
kongrua-bizottságok tényleg meg is kezdték. Milyen 
alapon, s a siker milyen reményével? az más 
lapra tartozik. Tény, hogy ezek a kérdések az 
előkészítés s tadiumában vannak. 

Sajnos azonban, hogy az 1848-ik évi XX. t. c. 
realizálása s az ezzel kapcsolatos kérdések még 
az előkészítés stádiumáig sem jutottak. Most még 
csak az állami obligo elismerésénél s a positiv 
ígéret megtételénél van az ügy. Már pedig ez a 
kérdés a hazai protestánsokra nézve életkérdés, 
melyet elaludni vagy puszta Ígéretként elhang-
zani hagynunk halálos bűn volna jelenünk és 
jövőnk ellen. A mostani egyházpolitikai tárgyalá-
sok folyamán az eszme a par lamentben teljesen 
megérlelődött. Ellenzék és kormánypár t többszö-
rösen hangoztatta. Apponyi és párt ja egyenesen 
az 1868-iki törvény megváltoztatásának előfelté-
teléül deklarálta. Wekerle miniszterelnök egyenes 
ígéretet tett arra nézve, hogy a hivatolt törvény 
alapján a prot. egyházakat a szükségelt mértékig 
külön törvényben meghatározandó állami dota-
tióban részesítik. Szilágyi miniszter formaszerű 
magyarázatot adott arra nézve, hogy a kérdéses 
törvénycikk nem akként értendő, hogy az egy-
ház i j avak államosíttassanak s a papságot az állam 
fizesse, hanem akként, hogy az államilag még 
nem dotált egyházak törvényes állami dotatióban 
részesüljenek. Eötvös Károly pedig határozati 
javaslattal »utasítja a kormányt, hogy e törvény-
javaslat törvénynyé válta után azonnal az 1848. évi 
XX. t.~c. rendelkezésének megvalósítása és életbe-
léptetése tárgyában a megfelelő törvényjavaslatokat 
terjeszsze elö«. 

A fontos kérdés erkölcsi sikerével, melyet 
a parlamentben, úgyszólván minden előkészítés 
nélkül, a tárgy természeténél és evidens igazsá-
gánál fogva magától kivívott, meg lehetünk elé-
gedve. Őszintén megvallva, mi vártuk is ezt az 
erkölcsi és elvi diadalát régi igazságunknak. Vártuk 
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hogy végrevalahára belássák a vezér államférfiak, 
hogy a magyarországi egyházak között fennálló 
óriási erő-aránytalanságokat ideje már egyszer 
megszüntetni. Mert a helyzet Magyarországon, 
mint Eötvös K. mondá. úgy áll, hogy a római 
katholikusok rengeteg egyházi vagyonáról nem 
is szólva, a görög-katholikusok, kik idegen ajkúak 
és sok közűlök magyar állam- és magyar nemzet-
ellenes, mint az oláhok és szerbek, mégis vala-
mennyien óriási vagyont élveznek a magyar állam 
vagyonából; míg a magyarságot tisztán őrző s a 
nemzeti kultúráért a roskadásig áldozó protestáns 
egyházak az államtól csak kegyelem morzsát kap-
nak, s azt is csak néhány év óta. Az erőviszo-
nyok, az erőarányok kiegyenlítése tehát okvetle-
nül. és minél előbb szükséges. 

Az erőviszonyok kiegyenlítése önmagában, 
a polgári házasság s a 68-iki törvény revíziója 
nélkül is szükséges. Mert az már valóságos nemzet-
pusztítás, a mit az állam a maga prot. fiaival 
szemben véghez vinni enged, midőn vannak e 
hazában olyan prot. gyülekezetek, melyekben az 
egyháztagok az állami adónak 2 0 0 — 3 0 0 % - á t 
fizetik egyházi adóba, hogy az eklézsiát fentart-
hassák. De még szükségesebbé lesz a legmagya-
rabb vallás állami dotatiój a az 1868. évi jogvé-
delem megszüntetése s a teljes vallásszabadság 
behozatala után, amikor az anyagilag erősebb 
egyházak részéről teljes erővel megindítandó Iélek-
ha jhásza t s a nemzetiségi egyházak nemzetiségi 
zelusa kivált a beékelt helyeken vallásilag és 
nemzetileg az eddiginél jóval hevesebb akciót kezd. 
Ennek az áldatlan felekezeti és nemzetiségi küz-
delemnek a protestantismust tervszerűleg kitenni 
s az ellenállásra meg nem erősíteni: végzetes 
politikai és társadalmi bűn volna a magyar állam 
részéről. 

A mutatkozó előjelek után mi bízunk a 
magyar állam vezéreinek politikai bölcsességében, 
s jó reménynyel vagyunk az iránt, hogy a szem-
mel láthatólag szükséges és tényleg meg is igérí 
állami javadalmazás kérdése nem sokáig fog 
»függő kérdés« maradni. 

De hogy a sürgős feladat megoldása minél 
előbb megtörténhessék, nekünk protestánsoknak is 
hallatnunk kell szavunkat . Fel kell tárni minden 
hímezés-hámozás nélkül szükségeinket. Meg kell 
vizsgálnunk sürgősen és lelkiismeretesen, hogy 
mit bírunk önerőnkből és hova s mennyi szük-
séges az állami erősítésből. Múlhatatlanul rendez-
nünk kell az egyházi adózást, hogy azok a helyen-
ként meglevő óriási adóterhek könnyíttessenek. 
Haladéktalanul rendeznünk kell a mai kor igé 
nyeinek megfelelőleg a lelkészi kongruát, és pedig 
nem 600 frtos minimummal, hanem legalább is 
800 frtossal. Szerveznünk kell országszerte a bel-

missziót s a ínég lelkigondozás nélküli szórvá-
nyokba körleikészeket és misszionáriusokat állítani. 
Meg kell alapítanunk a lehető leggyorsabban az 
országos lelkészi gyám- és nyugdíjintézetet, mert 
ezek nélkül a lelkészek anyagi helyzetén csak 
félig-meddig segítettünk. Egy szóval tervszerűleg 
hozzá kell fognunk a magyar protestantismus anyagi 
megszervezéséhez. Akkor aztán az a lelki emelkedés 
és hitbeli megújulás munká ja is, melyet a mi 
magyar evangélistáink annyi igazsággal és nemes 
hévvel sürgetnek, mindjárt jobban és könnyebben 
fog menni. Az éhező és nyomorgó pásztoroktól 
lelkes és kitartó munkát , a demoralizált katona-
ságtól győzelmet várni nemcsak bajos, de nem is 
igen lehet. 

Fel a munkára fent és alant, a közegyház 
vezetőinél és a gyülekezetek elöljáróságainál egy-
arán t ! Sz. F. 

Az anarchismus igazi ellenszere. 
A mindönkit érdeklő egyházpolitikai ügyeken kívül 

sokat hallunk és olvasunk mostanában bombamerényle-
tekről s anarchistákról. Az anarchista garázdálkodások 
színtere oly országok, hol az egyházpolitikai ügy már rég 
rendezve van. Tehát nem külső reformoktól függ egy 
nemzet jóléte, békessége és boldogsága, hanem az emberek 
lelkének reformációjától, a mi azt jelenti, hogy a nem-
zetnek evangéliumi keresztyén szellemtől kell álhatva 
lennie. 

Arra a kérdésre, hogy honnan vette magát az anar-
chismus, mi sodorta az emberiség egy részét a féktelenség 
s korlátlanság örvényébe, csak egy felelet van, s ez : a 
jelen társadalmi viszonyok. Mai napság szellemesnek tartják 
a vallástalanságot, önálló gondolkodónak, nagy szellemnek 
mondják azt, ki megtagadja az élő isten lételét, ki elvet 
mindent tekintélyt, még Jézusét is és csak a saját eszét 
tartja az igazság egyedüli kútíbrrásának. Nagy kiterjedésű 
körökben jogosultnak, kulturális előhaladásnak látják az 
erkölcsi féltelenséget s azt tanítják, hogy nem létezik oly 
isteni parancsolat, mit az embernek teljesíteni kellene, 
hanem tegyen mindenki úgy, a mint jónak tartja, mert 
nem Mózes, nem a próféták, nem Krisztus, nem az apos-
tolok, nem az egyház, hanem az »én« parancsoljon, az 
»én« legyen minden mindenekben. Ehhez hozzájárul még 
az a sokféle gazdasági baj, mely a létért való kíméletlen 
küzdelemnek, úgy az alsóbbrendűek, szegényebbek vég-
leges tönkrejutásában, mint másoknak mértéket s határt 
nem ismerő vagyonszerzési törekvéséhen nyilatkozik. De 
nem hagyhatom említés nélkül a politikai fektelenséget 
sem, mely minden fensőbb hatalmat aláás, rágalom, 
gyakori szidalmazás és gyanúsítás által. Az ilyen módon 
elhintc.Lt mag, meg is termi azután a maga gyümölcsét 
Hiába csodálkozunk és szörnyűködünk el, ha a vallásilag 
és erkölcsileg romlott emberek, a törvényeket semmibe sem 



véve, Istenre nem tekintve, vakon pusztítanak, rombolnak, 
gyilkolnak. A modern társadalom — a/, igazat megvallva 
— melegágya az anarchismusnak. Vagy teremhet-e a 
megveszett fa jó gyümölcsöt? Akármelyik anarchista 
bátran mondhatja; »a milyen én vagyok, olyanná akkor 
válik az ember, ha megvalósítja az általatok annyira 
magasztalt költők és írók tanait«. 

A párisi és római szörnytett a modern társadalomra 
nézve egy újabb »mene. mene tekel«. Tanul-e majd valamit 
belőle s megtér-e az emberiség ? Nehezen! Hóhér, nyak-
tiló, szigorú törvények, nemzetközi szövetség stb. ilyen 
eszközökkel igyekeznek elejét venni a bajnak, hogy tovább 
élhessenek békességben, biztonságban, és — • a régi bűnökben. 
Nagyon felületes orvos az, a ki a betegségnek nem az 
okát kutatja s nem ehhez alkalmazza gyógykezelését. A 
csak betapasztott seb, nincs még meggyógyítva. A vért 
kell megtisztítanak, megjavítanunk, a mi a beteg részéről 
természetesen nagy önmegtagadást és akaraterőt igényel. 
Ez pedig a modern világnézet befolyása alatt álló társa-
dalomban teljesen hiányzik. A modern társadalom hasonló 
az oly beteghez, ki így szól orvosához: ^gyógyítson meg 
doktor úr. adjon orvosságot, de ne kívánja, hogy lemond-
jak a megszokott, kedvem szerinti életmódról; nem szeretem 
a radikális kúrát«. 

Orvosi rendelet, recept, több is \ a n ma napság, 
mint kellene, de radikális kúráról nem akarunk tudni, 
nem akarunk visszatérni a józan, valódi, tetterős, népeket 
megújító bibliai keresztyénséghez. A kuiuzslókat nagyra 
becsüljük, de az igazi orvost és Megtartót, a ,'ézus Krisztust 
visszautasítjuk, megtagadjuk. 

Ha most tekintettel az egyházpolitikai kérdésekre, 
változások küszöbén állunk, ne feledkezzünk meg az egy 
szükséges dologról sem. Ne törődjünk csupán a mi ügyeink-
kel és bajainkkal, hanem forduljunk első sorban is az 
Úrhoz. Munkálkodjunk, míg nappal vagyon. Ne nyugod-
junk meg oly beszédek hallatára : »Hol van m^g az az idő, 
a mikor nálunk is ily nyiltan lángra lobban az elégület-
ség«. Hát biz' ez nagyon hamar eljöhet, ha nem veszszük 
be az evangéliumot. Mert ha nincs hitünk, okvetlenül elve-
szünk. s mint oldott kéve széthull nemzetünk. B 

A vallás- és felekezetnélküliség kérdéséhez. 
Mint mindennek, úgy a vallás- és lelkiismeretsza-

badságnak is van határa, kell lenni határának, a honnan 
ama komoly figyelmeztetés hangzik felénk: eddig menj és 
tovább nem mehetsz! 

Szükséges azonban, hogy mikor ezt a határt álla-
pítjuk meg: ne akarjunk egymással merőben ellentétes 
fogalmakat egyeztetni össze. 

Ha állítom, hogy minden vallásos embernek van 
vallása, minden pénzes embernek van ptnze: ezen állí-
tásokban nincsen ellentét. 

Ellenben azon felfogásban, hogy vallásnélküli ember 
is lehet vallásos, pénznélküli ember is lehet pénzes: min-
denesetre kirívó ellentét van. 

Én azt hiszem, hogy már csak egy iskolás gyermek 
is a szemembe nevet, ha így szólok hozzá: fiam! iskolába 

járhatsz ott is, a hol iskola nincsen. És nem lehet mon-
dani még a legegyügyűbb embernek sem ezt: atyafi! Kis-
Jenőben vásár lesz a jövő vasárnap, de a vásárlás nem 
lesz ám megengedve ott. 

Szóval én vallásosságot, vallásos érzést, vallás nélkül 
képzelni se tudok . . . tehát a vallás- és hitfelekezetnél-
küliséget nem tudom beilleszteni a vallás- és lelkiismeret-
szabadság keretébe; vagyis a vallás- és hitfelekezetnél-
küliséget sem a vallás, sem a lelkiismeretszabadság 
követelményének nem tartom s így még kevésbbé tartha-
tom azt a vallás szabad gyakorlata követelményének, 
hanem tartom csupán az egyéni vagy az általános sza-
badság kifolyásának s csakis mint ilyet mondom azt jogo-
sultnak. 

Egy ilyen felfogás távolról sem támadja meg elvi 
oldalról sem a vallás-, sem a lelkiismeretszabadságot s 
még kevésbbé támadja meg a vallás szabad gyakorlását. 

A szabadság fogalmának magaslatán állva kell leg-
inkább ügyelnünk arra, miszerint ezen magaslat alapja 
olyan legyen, hogy azt a rázkódások ereje meg ne ren-
díthesse, s az anarchisták bombája fel ne vethesse lá-
baink alatt! 

Ilyen alap már, a vallás- és lelkiismeretszabadság 
nagy épülete alatt, lehet-e más, hanem ha egyesegyedül 
a vallás ? 

Ámde a vallás- és hitfelekezetnélküliség védelmezői 
azt állítják, miszerint, ha a vallás- és hitfelekezetnélküli-
ség nem illesztetik be a vallás és lelkiismeretszabadság 
keretébe : ez által a protestantismus alapelvei fognak meg-
kisebbíttetni. 

Úgy van-e igazán? 
A protestantismus positiv vallás és nem vallásnélküli 

élet talaján termett először s azon áll századok óta — 
ma is: igen természetes tehát, hogy a protestantismus 
nem élhet, annál kevésbbé virulhat szép virágzással örök 
időkre a vallásnélküli élet sivár talajában. 

Azon kérdések, a melyek a vallásszabadságról szóló 
törvényjavaslattal szemben több oldalról aggályokat ébresz-
tenek fel: egyáltalában nem foglalkoznak a protestantis-
mus alapelveinek megkisebbítésével, mert a protestantis-
mus legfőbb alapelve nem követeli, hanem egyenesen 
kizárja azt a fogalmat, hogy az ember úgyis lehet vallá-
sos, ha vallása nincsen! 

igazán nagyon nehéz szatírát nem írni, hallván, 
miszerint olyan vallásos ember is lehet ezután, a kinek 
nincsen vallása. 

Ilyen értelemben, ilyen felfogás alapján én is pénzes 
ember leszek jövőre, mivelhogy nekem jövőre se lesz 
pénzem, s a fillokszera által tönkre ment gazdák is vissza-
nyerik boros címüket, mivelhogy boruk nincsen. 

Ez a felfogás: »valláson és hitfelekezeten kívül is 
élhet az ember® — az általános, vagy még inkább az 
egyéni szabadsággal összeegyeztethető, és csakis ezzel 
egyeztethető össze, míg a vallásszabadság, sőt csak a val-
lás szabad gyakorlásának fogalmával is — soha! 

Azt. hogy az általános, avagy az egyéni szabadság 
alapján lehet vallás- és hitfelekezetnélküliség: én is hiszem 
és vallom. De azt, hogy bárki is csak a vallásszabadság, 
avagy a vallás szabad gyakorlatának zászlója alatt har-
colva vívhatja ki azon jogot, hogy ne legyen se pozitív 
vallása, se megnevezett egyháza: ezt már nem hiszem, 
nem vallhatom semmiképen sem. 

Én fakarikát fa nélkül, vaskarikát vas nélkül képzelni 
se tudok, sem azon bűvészeihez nem értek, mely fából 
csinálj a a vaskarikát. 



Az a képzelet, mely vallás nélkül is tud vallá-
sosságot, vallásos érzést előállítani: mindenesetre fából 
csinálja a vaskarikát. 

Ám tegye . . . . csakhogy aztán sikerrel használ-
hassa is! 

Hogy mennyire természetellenes, sőt lehetetlen a 
vallás- és hitfelekezetnélküliség vallásos érzülete, vallá-
sossága, legjobban a gyermekek vallásáról alkotott tör-
vényjavaslat bizonyítja. 

Íme ez a törvényjavaslat még azon házasfeleknek 
sem engedi meg, hogy gyermekeiket valláson, hitfeleke-
zeten kívül neveljék, tehát vallásos nevelés nélkül hagy-
ják, a kik magok a bevett vagy törvényesen elismert 
vallások, hitfelekezetek egyikéhez sem tartoznak. Az ilyen 
szülék joga még arra sem terjed ki, hogy gyermekeiket 
be nem vett, vagy törvényesen el nem ismert vallásban 
neveltethessék. 

A törvényjavaslat ilyen szigora egyenesen elvi oldal-
ról támadja meg azon szabadságot, a mely a szüléket 
gyermekeikkel szemben már csak mint puszta természeti 
jog is megilleti minden bizonynyal. 

Elvi oldalról, igenis! Csakhogy itt nem az a kérdés, 
hogy : quid juris ? hanem sokkal inkább ez: quid consilii ? 

Ennek kell lenni a kérdésnek akkor is, mikor arról 
hozatik törvény, hogy vájjon valláson, hitfelekezeten kívül 
élhet-e bárki is Magyarországon? 

Úgy van! . . . Nem tanácsos az, hogy a gyermek-
nevelési elveknek, igazságoknak más fundamentomot vessen 
bárki is azonkívül, mely egyszer vettetett. 

Ez a fundamentom pedig: a vallás. 
»Már a szüléknek is úgy kell intézniök gyermekeik 

nevelését, hogy annak kiindulási pontja a vallás legyen, 
hogy a fejlő ész első kilobbanása, a szív legelső meg-
nyílása a vallás csillagával találkozzék.* 

»Hiszen az ész hideg önmagában, a szív rajongás 
önemésztő tüzévé válik, ha érzéseit az okosság nem mér-
sékeli. Olyan tudomány pedig, mely tudománya legyen 
az észnek is, a szívnek is, csak egy van t. i. a vallás*. 

»Az ész könnyen elsötétül, ha borúját a vallás 
fénysugara nem szakasztja meg, testiség mérges vízfor-
rása a szív, ha benne nem fakad fel a vallás éltető vize, 
melyben érzései megtisztulhatnak!* 

Vájjon lehetséges-e az, hogy olyan szülék, a kik a 
bevett vagy törvényesen elismert vallások, hitfelekezetek 
egyikéhez sem tartoznak, sőt a kik egyáltalán nem tar-
toznak semmiféle valláshoz, semmiféle hitfelekezethez sem, 
lehetséges-e, mondom, hogy ilyenek olyan vallásos neve-
lést adjanak gyermekeiknek, a milyet bármelyik bevett 
vagy elismert vallás és hitfelekezet s egyáltalán bármi-
féle vallás és hitfelekezet is ad azoknak? 

Ez lehetetlenség! 
És ha ez így van: mí haszon lesz abból, ha a 

gyermekek más vallásos és erkölcsi eszméket, más elve-
ket, igazságokat tanulnak a szülei háznál, mint a melyi-
ket egyik vagy másik bevett vagy elismert vallás, hitfe-
lekezet, sőt egyáltalán bármiféle vallás és hitfelekezet 
tanintézetei adnak annak? 

Avagy miért akarunk olyan törvényt, a mely lehe-
tővé teszi, hogy a gyermek ellensége legyen az ő szü-
leinek ? 

Már pedig az lesz minden bizonynyal, ha a szülék 
élhetnek a bevett vagy elismert vallásokon, hitfelekezete-
ken, sőt egyáltalán bármiféle valláson és hitfelekezeten 
kívül is, a gyermekek pedig okvetlen csakis valamelyik 
hevett vagy elismert vallásban, ilyen hitfelekezet tanai 
szerint nevelendők. 

Mi következik ebből ? Az, hogy ha a gyermekeket 
nem szabád valláson, hit felekezeten kívül nevelni: ne 
legyen szabad ilyen állapotban élni a szüléknek sem! 

Ha pedig nem ez következik, ha ez a következ-
tetés ellenkezik az igazi liberalizmussal, hát akkor for-
dítsuk meg a tételt, vagyis mondja ki a törvényhozás, 
hogy nemcsak a szülék élhetnek valláson, hitfelekezeten 
kívüli állapotban, hanem joguk van gyermekeiket is úgy 
nevelni, hogy azok se tartozzanak semmiféle hitfelekezet-
hez sem! 

Legyen igazság, vagy veszszen a világ! 
Ágya, 1894. március 2. 

Nagy Sándor. 

I S K O L A Ü G Y . 

Hitébresztés vallástanítás útján. 
II. 

A másik mulasztás részünkről az volt, hogy állást 
nem foglaltunk a haladó tudományok irányában. Mi bár 
hangoztatjuk a szabad vizsgálódást, mégis, úgy látszik 
nekem, bizonyos félénkséggel közeledünk a felszínre hozott 
eredményekhez. Látszólag igazunk is van, mert hát ki 
ne félne a mai psvchológiától, midőn az lelép a régi 
alapról és kezdi elfogadni, sőt hirdetni, hogy minden lelki 
tünemény agyvelőnknek állapotváltozásával van egybe-
kötve. Ki ne tartózkodnék az élettantól, a mely meg tények-
kel mutatja ki, hogy az embernek minden élettüneménye, 
vagy helyesebben mondva mindenféle működése vegvülési. 
erőműtani és physikai erők segélyével megy végbe. Való-
ban ha csak ennyit tudunk ezen dolgokról, félelmesnek 
tűnnek ezek föl, mert hát ha az agyvelő változásával jár 
minden psychologiai tünemény, az agy változását meg 
egyszerűen vegvülési folyamatnak kell tekintenünk: akkor 
az első eredmény is már az. hogy nincs lélek, mint a 
régiek hitték. Ha lélek nincs, akkor mi támad fel, hova 
lesz a jutalmazás és büntetés váradalma stb. Látni való 
csak ebből az egy körülményből is, hogy mily számtalan 
támadó jelenség kandikál elő. Nem is említem az erkölcs-
tant, mely napjainkban oly erősen ragaszkodik a determinis-
mushoz, hogy minket kálvinistákat is arra a kérdésre 
fakaszt, hogy hát ha az ember akarata a szervezettől 
függő charakter által van megkötve pontról-pontra — 
lehet-e megjavulásról szó. Ha megemlíteném, látnám, hogy 
itt meg szinte közönséges erkölcsi felfogásunk van felfor-
gatva. Hát pedig higyje el a tisztelt olvasó, hogy a mai 
lélektan, élettan, morál és még sok más tudomány, a 
melyek egyenként bennünket támadni látszanak, épen nekünk 
szolgálnak. Az bizonyos, hogy azok az eredmények, miket 
napjainkban felmutattak, igazabbak és a valóságot jobban 
megközelítik, mint a régi fölvételek, ha pedig ez így van. 
akkor a mi hitünknek birodalmát sem forgathatják ezek 
föl, mert a természetből Isten működésének kell meg-
tetszeni. És meg is látszik az ezen eredményekben szembe-
tűnőbben, mint minden eddigiekben, ha azokhoz olyan 
elhatározással közeledünk, hogy ki fogjuk azokból keresni 
a mi igazságunkat ép úgy, mint a bányász kiolvasztja a 
felhozott kőből az aranyat. 

Az angolok már régen megérezték ezt a hiányt, 
náluk már tanszékről hirdetik ezeket a napfényre hozott 
és tűzben megpróbált igazságokat, mi azonban, valljuk 
meg őszintén, nem csak eredeti gondolatot nem hoztunk 



e tárgyban, hanem még a külföldön oly híressé vált 
»Természeti törvény a szellemi világban* című munkát 
sem ültettük át eddig irodalmunkba. Pedig hát ebben 
a műben az az igen elvont és megfoghatatlan tan, a 
szentháromság tana az újabb lélektani és élettani tapaszta-
latok alapján van ám érthetővé, kétséget .kizáróvá téve. 
Az újabb psychologiának u. i. első tétele az, hogy külön 
szakasztott tehetségek lelkünkben nincsenek, hanem van 
csak háromféle tevékenység; gondolkozás, érzés és 
akarás, mely hármat a személyiségnek jellemzője, az 
öntudat kapcsol össze egygyé. Tehát a lényeg egysége 
ina erősebb, mint valaha. Az összehasonlító élettani meg-
figyelések azonban azt mutatják, hogy minél alantabb 
áll valamely állat a fejlődésben, sőt maga az ember is 
minél fejletlenebb, annál inkább összefolyik ez a három 
tevékenység. A gyermek csak érez és cselekvései szinte 
ösztönszerűleg kelnek ki az érzésből. Később már gondol-
kozik cselekvése fölött: fejlődöttebbkorában, értelme ural-
kodik akarása és érzelme fölött; máskor meg fordítva 
érzelme parancsol neki, úgy hogy egy embernél, ki igazán 
nemeslelkű, mind a három tevékenység úr a maga 
határán, pedig egy közösségben vannak, az öntudatnak 
közösségében. Ha most már Istent nem valami elmosódó 
lénynek gondoljuk, hanem egy valóban létezőnek hiszszük. 
ki úgy a létnek, mint a szellemiségnek tökéletessége, akkor 
lehet-e róla másként gondolkoznunk, mint úgy, ha felteszszük 
hogy benne a három tevékenység egészen személyes önálló-
ságúvá lett, a nélkül azonban, hogy az összekapcsoló 
öntudat ereje is meglazult volna. Igv tehát az Atyát a 
végtelen értelemben, Krisztust a személyessé vált érze-
lemben. a Szentlelket az örök akarásban; a háromnak 
egységét pedig az összefűző öntudatban nem találjuk-e fel? 
Vájjon emelhetne'e ezen dolog ellen egyetlen psychologus 
szót, sőt azok kik talán a hagyományos formulázástól 
idegenkednek, nincsenek-e ezzel a nézettel lefegyverezve ? 
Hiszen az előbb felhozott fejlődési processusnak csak egy 
röpke pillantást kell szentelnünk, hogy be lássuk, miszerint 
az értelmi erő fokozatos fellépte az, mely első sorban külön 
létet ad az érzelemnek, tehát az Atyától születik a Fiú 
és mielőtt az akarás felszínre jönne, az értelmi erő egyezik 
meg az érzelemmel, tehát az Atyától és Fiútól származik 
a Szentlélek. 

Ne gondolja azt senki, hogy a mai kísérletező lélek-
tannak ama tétele, hogy minden szellemi tevékenység 
az agyvelőnek valami állapotváltozásához van kötve, 
nekünk valamit árthat, bármily materiálisnak látszik is 
a dolog. Sőt én hiszem, hogy a mint valamely életirány-
zat az ember testi szerveinek nagy mértékben alá van 
vetve, úgy, midőn ez az életirányzat — tegyük föl — 
megjavul, akkor ott szervezeti változásnak is kellett bekö-
vetkezni. Ez azt hiszem egyenesen következik a tudo-
mányok mai álláspontjából, ha pedig ez így volna, kér-
dezhetném mindenkitől, hogy hozott-e föl alaposabb 
bizonyítékot Krisztus eme szavai mellett: »Ha újjá nem 
születtek, semmiképen nem mehettek be az Istennek 
országába*. Pedig ezt a bizonyítékot csakis a természet-
tudományok nyújtják. Ez ugyan itt csak analógiának tűnik 
föl, de én igérem az olvasónak, hogy e lap kedvezéséből 
rövid időn beigazolhatom állításomat, midőn az újjászü-
letésnek egy külön cikket szentelhetek. 

Kérdezhetném az olvasótól azt is, hogy tettúnk-e 
mi csak parányi kísérletet, is arra, hogy beigazoljuk a 
világ előtt halál utáni létünknek tökéletesedbetését? Nem 
szólunk-e még mindig a jövő életről úgy. mintha az valami 
puszta váradalom lenne? Pedig hát a természettudomá-
nyok igazolják, hogy szervezetünk nehézkessége a földi 
körülményektől van, a légnyomástól, nehézségtől: de míg 

ezt megmutatják, utalnak egészen természetes körülmé-
nyekre, hol ezek az akadályok nincsenek meg. Igy pél-
dául az oly csillagokban, melyeknek forgása és a nap 
körüli keringése gyorsabb, ott a röpítő-erő hatása folytán 
az anyagi világ veszít súlyából, tehát kisebb a légnyomás, 
kisebb a nehézség, tökéletesebb a szervezet. Tehát a mi 
váradalmaink semmi, de semmi természetellenest nem 
tartalmaznak, sőt mondhatjuk, hogy hitünkben még azon 
dolgok is, melyeket mi magunk is, természettudomány 
nélkül valami különlegeseknek, csodáknak tartunk, ilyen 
világításban még azok is egészen rendes menetűeknek 
látszanak. Mert például, hogy a legvégsőre hivatkozzam, 
Krisztus természetfölötti fogantatásáról egyetlen egy hívő 
merne-e úgy nyilatkozni, hogy ott minden rendellenesség 
dacára természeti erőknek kellett működni ? Azt azonban 
ma már senki sem vonja kétségbe, hogy például az anya-
méh, a here- és dolgozó méheknek petéit ugyan hím 
hozzájárulásával rakja le, de az új anyának petéje szűz-
nemzés (hím hozzájárulása nélkül) útján jön létre. Pedig 
hát ez a dolog mutatja, hogy a természetben meg van a 
lehetőség, csak valamely fogva levő erőnek kellett haté-
konynyá tenni az elébb még szunnyadót. A mint pedig 
a méh szervezetében ezt a képességet természetes erő 
hozza létre, úgy a fenforgó esetben is lehetőnek tart-
ható, hogy erők hatottak közre. 

fin tehát midőn hallom a panaszt a hitetlenség 
miatt, midőn keresem az orvosságot, nemcsak a pásztori 
gondozás miként való folytatására tekintek, hanem főként 
arra, hogy ilyen alkalommal mi által szüntessük meg azon 
szakadást, a mi van a mai világnézet és a hit között. 
Midőn a vallástanításban reformokat kívánok, az érintkezé-
seknél természettudományi argumentomokat sürgetek, ne 
higvje senki, hogy nézetem szerint mi hitet vagyunk 
képesek teremteni. Távol legyen tőlem minden ilyen gon-
dolat, hiszen önmagamhoz volnék hűtlen, de annyit már 
mondhatok, hogy egyedül ezen az úton ejthetjük gondol-
kodóba azt. ki most természetismeretére támaszkodva 
kicsinyli a vallás igazságait Hiszen nem csak tapasztalati 
tény az, hogy megállapodás nem jöhet létre addig, míg 
hasonló alapra nem helyezkedünk ellenfelünkkel, hanem 
erre maga az Idvezít.ő tanított minket, hogy igy járjunk 
el. Nem látjuk e nála, hogy midőn farizeussal beszél, 
azt a törvény nyel cáfolja meg; ha földmives jő hozzá, 
a természetből veszi képét, szóval mindig az nála a kiin-
dulás, a hol az illető áll, a kivel beszél. Pia mi közön-
ségünkkel a vallásnak igazságait az evangeliomból vett 
idézetekkel törekszünk elhitetni, bizonyítunk-e előtte vala-
mit? Hiszen ha az argumentufnot hinné, akkor arra 
szükség sem lenne, mert minden tételünk úgyis az evan-
geliomból van véve, rá sem gondol tovább megy. Ha 
azonban mi is természettudományi alapon állunk — bár 
hitet nem tudunk adni, de godolkozóba ejtjük az illetőt, 
talán keresni, kutatni fog ismereteiben, tehát egy kis küz-
delem keletkezik lelkében, keresni fogja a Istent, már 
pedig az Idvezítő azt mondotta: »Keressétek és megtalál-
játok*, »Zörgessetek és megnyittatik néktek*. Ezen az alapon 
sürgetném én a természettudományi ismereteket. Megvagyok 
u. i. róla győződve, hogy ha azok, kik nálunk sok-sok tudo-
mánynyal. éles látással meg vannak áldva és a hitnek is 
nagyobb erejét nyerték meg nálamnál, oda fordulnának 
ezen parlagon heverő térhez és azok hirdetnék ilyen for-
mán az igét, akkor az az ige »nem térne meg üressen«. 

Vásárhelyi József. 



T Á R C Z A. 

Lomniezai János szepesi prépostról. 
A »Prot. Szemle* f. évi 2-ik számában Lomniezai 

János szepesi prépostról (1511—1544.), egy téves adatot 
közöltem, melyre nézve Kovács Albert: »Egyházjogtan*-a 
(T. R. 178. 1.) vezetett félre. U. i. azt mondottam, hogy 
> egyetlen egy esperesség mégis van, t. i. a Szepességen, 
hol Lomniezai János szepesi prépost 1544-ben protes-
tánssá levén, továbbra is gyakorolja a fó'esperes jogait* 
(e. h. 109. 1.). Ezen tévedésemet helyreigazítva, most egyút-
tal alkalmat veszek magamnak, hogy Lomniczairól egyet-
mást elmondjak, alapítván elmondandóimat a szepességi 
24 város esperességének régibb protocollumára (Nemz. 
Múz. 2110. (F. L). 

Lomniezai Horváth János 1544. dec. 9-én lemondott 
a prépostságról és ugyanez napon jegyzette el Sorgl 
(Czipszer) Ágnest. E napot lehet úgy tekinteni, mint a 
melyen a róm. kath. egyháztól elszakadt; lehet pedig 
épen jelzett házasságánál fogva. Minthogy pedig ugyan-
ezen napon, illetőleg dec. 16-án a prépostságról ünnepé-
lyesen lemondott, a hatósága alá tartozó hét esperesség-
nek protestáns főesperese nem volt (prépostja azért sem 
lehetett volna, mert a protestánsok ilyet nem ismertek). 

A protocollum szerint 25 évig, tehát 1519-től fogva 
volt szepesi prépost (i. h. 968. 1. Weber Samu »Zipser 
Geschichten* című műve szerint 1511-től, tehát 33 évig.) 

Ezen 25 év alatt valóságos nadálya volt a pré-
postsága alá tartozó parochusoknak. Minden elképzelhető 
ürügy alatt újabb és újabb összegeket csikart ki tőlök 
nem riadván vissza a legnemtelenebb csalástól és a leg-
jogtalanabb erőszakoskodástól sem. Egyebeket mellőzve 
csak azon panaszlevelet említem, melyet a szepességi ple-
bánusok ellene 1538-ban Ferdinánd királyhoz beadtak. 
Ebben el van mondva, hogy Lomniezai 1536-ban 200 frtot 
kunyorált ki a prépostság kiépítésére, de egy téglát sem 
építtetett; 1537-ben újból kért 200 frt segélyt, de mert 
nem kapott, összebeszélt Laszkyval, s egy furfang segé-
lyével, erőszakoskodás mellett 600 frtot csikart ki tőlök. 

Méltó megismerni egy XVI. századbeli kath. prae-
latus charakterét, melyre furcsa fényt vet e história. Ugyanis 
Laszkyval egy levelet íratott magának, hogy a török elleni 
háborúra a felségnek pénzre van szüksége, azért adjanak 
600 frtot a plebánusok. Az átvételre és rendeltetési helyre 
való juttatásra persze ő volt felkérve. A plebánusok élve 
a gyanúperrel, de mertpénzök sem volt, vonakodtak fizetni, 
jártak Laszkynál is, de ez csak ijesztette őket, hogy 
fizetni kell. A prépost a 24 városi esperesség néhány előkelő 
plebánusát az esperessel együtt Szepesvárallyára magához 
hívatta, hol, midőn fizetni nem akartak, hármat közűlök 
fogva tartott s Dunawicz (Dunajecz) várába szállíttatott, 
s ki sem bocsátotta őket, míg a 600 frtot meg nem kapta. 

Az esperes, Moller (Molitor) György később Werner 
Györgytől tudta meg az egész hazugságot és vette észre. 

hogy a praelatus mily galádul rászedte őket, s ezután 
folyamodott társaival Ferdinánd oltalmáért saját főpapjuk 
ellen, mit meg is nyertek. 

Különben a protestánsokhoz való viszonyát illetőleg 
tudva van, hogy 1524-ben rendeletet adott ki a lutherá-
nusok ellen. Később ő maga nem lép fel, legalább semmi 
nyoma, a hitújítás híveivel szemben; úgylátszik, hogy az 
új tanok terjedéséből is hasznot akart húzni. Az az 
1542-iki rendelet, melyet a lutheránusok ellen kiad, nem 
az ő, hanem a Moller művének tekintendő. Ez az esperes 
volt körülbelől 1544~ig a lutheránusok legelkeseredettebb 
ellensége, Ő supplikál ellenük 1543-ban a királyhoz s kér 
attól parancsot a hitújítók ellen, nemkülönben Ő erősza-
kolja mintegy ki a Lomniezai 1542-iki rendeletét. 

Maga Lomniezai már 1539 táján nem sokat ad, 
különben addig sem igen adott — egyháza kánonaira. 
Dunawicz (Dunajecz) várában számos ágyast tartott foly-
tonosan, kiket egymásután, a mint már szükségessé lett, 
házasított ki, Fia Orbán, eléggé ismert volt a Szepességen, 
minthogy a prépost még dicsekedni sem átalotta vele, 
hogy ő fiát nem rejtegeti, mint a többi papok. Ennek az 
Orbánnak, kit még legitimáltatni is akart Rómában, sze-
rette volna a szepesi prépostságot hátra hagyni, de épen 
ekkor tájban 1543-ban cseppent ki belőle maga is. Vissza 
szerezte ugyan sok pénzáldozat árán, de nem volt 
benne öröme, mert javait Báthori György lefoglalta, sőt 
őt magát Saanko János, a préposti curia prefektusa, a 
préposti palotába sem bocsátá be. Ezután következett 
aztán házassága a Czipszer György leányával, lemondása 
a prépostságról, midőn egyúttal pecsétjéről a püspöki 
mitrát is kitöröltette. 

Már 1539-ben a bojt be nem tartására engedélyt 
adott, sőtt a durandi plébános, Gáspár, előtt kijelentette, 
hogy a papoknak engedélyt ad a házaságra (»ecce do 
vobis auctoritatem accipiendi vobis uxorem« U. o. 202. 1.) 
Midőn a nagy zajt ütött leibitzi papválasztás alkalmával. 
1542-ben, Leudisoher György, ismert lutheránust, ki már 
1536-ban Késmárkon Krell András vibornai plebánust 
nejével összeeskette, az úrvacsorát két szín alatt osztotta 
stb.. választották a leibitziak plebánusokká, Horváth Moher-
nek tett Ígérete és ez utóbbinak minden közbenjárása 
dacára megerősítette a választást egy évre, miután három 
aranyat kapott a leibitziaktól. Leudischer ugyan a lublói 
kapitány fenyegetései folytán nem foglalhatta el állását, 
de midőn a következő évben a mülenbachiak plebánu-
sokká választják, dacára annak, hogy Moller a prépostnál 
is megmozdít minden követ Leudischer ellen, dacára annak, 
hogy Moller Ferdinánd királyhoz is folyamodik és tőle 
a lutheránusok ellen kemény parancsot nyer, Lomniezai 
Leudischert megerősíti és megvédi a plébánián. 

Tagadhatatlan, hogy 1539 óta több ízben jelét adta 
a lutheránusok iránt való kedvező gondolkozásának, de 
úgy látszik, hogy ez csak azért történt, hogy a »cari-
tativum subsidium«-ot annál könnyeben megkaphassa. 
O alatta eléggé terjedt a protestantismus, de az esperes-
ségek határozottan csak az ő utódja, Balthazár pécsi 



püspök prépostsága alatt, ki mindjárt oda menetelekor 
kifejezte a hitújítás iránt való rokonszenvét, a ki zsinatot 
is szándékozott tartani a felesleges cerimoniák eltörlése, 
a hét esperesség új organizálása végett, csatlakoztak a 
reformációhoz, úgy hogy 1545 táján, legalább a 24 városi 
esperességet bátran lehet protestánsnak tartani, habár a 
katholikus egyházból ki nem váltak, a prépostok fenható-
ságát elismerték s a census cathedraticust 1610-ig, tehát 
az 1608. K. u. T. t.-c. meghozatala után másfél évig 
fizetik is (N. Muz. 2105. F. L. 55. 1.) 

Pokoly József. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Taní tók jogai és kötelességei. Az érvényben levő törvények, ren-
deletek. utasítások, határozatok és döntvények alapján összeállította 
dr. Szabó Mihály, Kolozsvármegye kir. s.-tanfelügyelője, 330. lap, 

Kolozsvár, 1894., ára 2 frt 20 kr. Kapható szerzőnél. 

Magyarország ötezer tanítója mindez ideig nélkü-
lözött oly kézikönyvet, melyben a tanítói állással járó 
jogok és kötelességek rendszeresen fel lettek volna dol-
gozva. Dr. Szabó Mihály kolozsvári kir. s.-tanfelügyelőt 
ez a hiány ösztönözte arra, hogy a fennálló törvények 
és rendeletek alapján összeállította mindazokat a tudni-
valókat, melyek a tanítót nemcsak állásánál, de személyé-
nél fogva is illetik. 

Köztudomású tény, hogy az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikk megalkotása óta népoktatásügy administra-
tiónk részint törvényhozási, részint rendeleti úton annyira 
kiszélesült, hogy abban ma már útmutató vezérfonal nélkül 
nemcsak az újabb nemzedék, hanem a régebbi munkások 
is, kellő szabatossággal és biztossággal eligazodni képtelenek. 
E tájékozatlanságból származik az a sok hibás intézke-
dés. mely az egyeseknek is, de különösen a felettes ható-
ságoknak tenger idejét és munkáját rabolja el. 

A »Tanítók jogai és kötelességei« című munka sok 
tekintetben úttörő e nemű irodalmunkban. Szervesen és 
összefüggőleg csoportosítva fel vannak benne dolgozva a 
máig érvényben levő összes törvények, szabályrendeletek, 
rendeletek, utasítások, döntvények, elvi jelentőségű hatá-
rozatok, oly módon, hogy minden tétel után záró jel 
között közölve van az illető törvény megfelelő szakasza, 
vagy a rendelet, döntvény stb. kelte és száma, s így 
belőle a kellő felvilágosítás azonnal megszerezhető. 

A munka tartalom-jegyzéke következő: I-ső fejezet 
szól a tanítók választásáról, kinevezéséről és mellékfog-
lalkozásáról; 11-ik a tanítók tanképesítéséről és tovább-
képzéséről; IH-ik a tanítók illetményeiről; IV -ik a tanítók 
elmozdíthatlanságáról, fegyelmi ügyeikről s a felettök való 
bíráskodásról; V-ik az iskolai rendtartásról; Vl-ik a kény-
szeriskolázásról; Vll-ben a tanítót mint gondnoksági és 
iskolaszéki tagot illető tudnivalók vannak összegyűjtve; 
Vlll-ban az iskolai költségvetés ügye van ismertetve a 
községi, állami és államilag segélyezett községi iskolákra 

vonatkozólag; ÍX-ben az iskolai számadások ügyére vonat-
kozó tudnivalók vannak felsorolva; X-ben a tanítók 
egyesületi élete; Xl-ben a népkönyvtárak, faiskolák, iskolai 
takarékpénztárak; XH-ben a bélyeg-és illetékügy; XlII-ban 
a postai tudnivalók: XlV-ben a tanítók katonai ügye; 
XV-ben a tanítók nyugdíjügye van részletesen ismertetve 
a fennálló törvények és rendeletek alapján. A munka 
függelékében részletes tárgymutató és a törvények és ren-
deletek teljes indexe olvasható. Egyszóval tárgyalva van 
ebben a munkában mindaz, a mi az iskolaügyi admi-
nistratió terén s azon kívül a tanítói hivatallal össze-
függ. Megvannak benne mindazon rendtartási és kezelési 
nyomtatvány-minták, melyeknek használata kötelező. 

Maga a feldolgozás kimerítő és lelkiismeretes. Az 
érdemes szerző valóban derekas munkát végzett. Mintegy 
ötven törvény és ezerkétszáz rendelet és utasítás van 
benne feldolgozva. Felöleli nemcsak a kisdedóvó ügyeit, 
hanem a népiskolai tanítók fizetésére vonatkozó legújabb 
törvényt s az azon alapuló rendeleteket is. Hű és biztos 
tanácsadója minden elemi-, polgári- és felső népiskolai 
tanítónak és tanítónőnek, úgyszintén mindazoknak, a kik 
a népoktatási ügygyei bármely szempontból foglalkoznak. 
Használhatják a tanfelügyelők és közigazgatási bizottsá-
gok, az egyházi és városi hatóságok, községi elöljáróságok, 
iskolaszékek és gondnokságok, az iskolafentartók. kisded-
óvók stb. 

Hiányául kell azonban felemlítenünk a különben 
derék úttörő munkának azt, hogy a felekezeti iskolákra 
vonatkozó speciális rendelkezések nincsenek felvéve a 
munka keretébe. De csak a legszorosabb értelemben 
vett egyházhatósági rendelkezések vannak kihagyva, még 
pedig, mint szerző mondja, a felekezetek nagy száma és 
különfélesége miatt. Nagyban mérsékli azonban ezt a 
hiányt ez a körülmény, hogy mind az a tudnivaló, a mi a 
felekezeti tanítót az állami és községi tanítóval közösen 
érdekli, pontosan és kimerítőleg tárgyalva van a munká-
ban. Tehát csak a legsajátosabb egyházi rendelkezések 
hiányzanak a könyvből. 

Az iskolák felállítására, felszerelésére, fentartására, 
az iskolai alap-vagyon kezelésére és egyáltalában az iskolai 
oekonomiális ügyeire vonatkozó eljárás sincs a munkában 
tüzetesen tárgyalva. Ezen a szerző azzal kíván segíteni, 
hogy ezeket a kérdéseket egy külön munkában fogja beha-
tólag ismertetni. »Népoktatásügyi községi közigazgatás* 
lesz a címe ennek az újabb munkának, mely nem sokára 
szintén kikerül a sajtó alól. Ez mintegy kiegészítő képét 
fogja képezni a mostani munkának. 

Dr. Szabó könyve, jelen alakjában is, nemcsak az 
állami és községi tanítóknak, de az egyházi tanítóknak 
és minden népiskolai ügygyei foglalkozó hatósági személy-
nek és testületnek nélkülözhetlen útmutató. Melegen ajánl-
juk megszerzését a népiskolai ügy iránt érdeklődő minden 
tanférfiúnak. 

Váradi F. 



B E L F Ö L D . 

Rendszabály-javaslat 
az 1891/93-ik évi országos zsinat által alkotott egyházi törvények 

életbeléptetése tárgyában. * 

í. Egyházközségi ggülés. Egyházgazdasági gyűlés. Az egy-
házi törvények 18. 19. §§-aira vonatkozólag. 
Az egyházközség hatáskörébe tartozó jogokat a 18. §. 

a) és h) pontja alatti esetekben, az egyháznak választó-
képes tagjai (195. § ) egyetemben egyházközségi gyűlés 
cím alatt közvetlenül gyakorolják. A c) pont alatti esetekben, 
melyek közé tartozik a 248. és 253. §§-ban foglalt részletezés 
is. az egyházközség nevében egyházgazdasági gyűlés intéz-
kedik, mely J/s részben áll a presbyterium összes tagjai-
ból, 8/s részben pedig a presbyterekkel egyenlő módon 
s ugyanannyi időre választott egyházgazdasági gyűlési 
tagokból, a kik 3 évről 3 évre l j i részben kisorsoltatván, 
újra megválaszthatok. 

A rendes lelkészválasztó egyházközségi gyűlés («) 
elnökségére nézve a 202. 214. §§-ban foglaltatik az in-
tézkedés. 

A presbyter- és gondnokválasztó egyházközségi (l>), 
valamint az egyházgazdasági gyűlésnek elnökei és jegy-
zője. a presbyterium elnökei és jegyzője. 

Az egyházgazdasági gyűlés épen úgy hívatik össze, 
mint a presbyteri gyűlések. Az ily gyűlésen csak a pres-
byterium által kitűzött tárgyak vehetők tanácskozás alá. 
A megjelentek általános szótöbbséggel határoznak és pedig 
mindenkor névszerinti szavazással. A szavazás eredménye 
a gyűlésben azonnal kihirdetendő. 

Oly csekélyebb fontosságú adásvételi, csere- vagy 
kölcsönügyletekben, melyek az egyház törzsvagyoni álla-
gának csak minőségi megváltoztatását vonják magok után 
s az egyháztagoknak minden újabb megterheltetése nélkül 
történnek, a szükség vagy célszerűség szempontja által 
pedig kellőleg indokolva vannak, elég a presbyteriumnak 
csak az esperesi hivatalhoz jelentést tenni és ha az az 
ügyletet helyben hagyja : az egyházgazdasági gyűlés egybe-
hívása mellőzhető. Az egyházvagyon állagában ily módon 
történt változások nyilvántartását is a 242. §§-ban körül-
írt eljárás szabályozza, minek megtörténte után az esperes 
minden egyes esetet bejelent az egyházmegyének s az 
egyházmegye az egyházkerületnek. 

II. A presbyter iumok választásáról 24. §., évi jelen-
téséről 265. §. 

A 24. §. rendelkezése május l-ig egyházkerületünk 
minden egyházában végrehajtatott, úgy hogy a presbyte-
riumok részének három évenkénti kilépése ma már 
sorshúzás nélkül történik s rendes folyamatban van: ennél-
fogva a presbyteriumoknak egy negyed részben három 
évenkint való megújítása a kellő időben továbbra is min-
den egyházban végrehajtandó. 

A presbyterium az egyházközség főbb eseményeiről, 
saját munkálkodásáról s a számadás eredményéről, leg-
alább főbb vonásokban, röviden értesíti a gyülekezetet, 
ha másként nem, az egyházi szószékről. 

III. Egyházmegyei tisztviselők. 36, a) b). 
A hol a körülmények szükségessé teszik, az egyház-

megye az esperes mellé helyettes-esperest választhat, a ki 

* A dunamelléki egyházkerület számára a »Kilences bizott-
ság* által készített munkálat. 

az esperest akadályoztatása esetén mindazon hivatali teen-
dőkben helyettesíti, a melyekre nézve a törvény máskép 
nem intézkedett, vagy a melyekre nézve az, a helyettesí-
tésről való gondoskodást az esperesre nem bízta. 

Az egyházmegyei tanácsbírák száma az illető egy-
házmegyék felterjesztése folytán 1883-ban így állapítta-
tott meg: 

Alsóbaranya-bácsi és solti egyházmegyére 8—8. 
Tolnai egyházmegyére 10. 
Felsöbaranyai, külsősomogyi, pesti, vértesaljai és 

kecskeméti egyházmegyékre 12—12 tanácsbiró, mindenütt 
felerészben lelkészi, felerészben világi tagokból. 

A mennyiben valamely egyházmegye tanácsbiráinak 
számát ettől eltérőleg kívánja megállapíttatni: az egyház-
megyei gyűlésből tegyen javaslatot. 

V. Presbyter vamokat illetők. 
1. Az egyházi törvények 17. §-ának 3-ik bekezdé-

sére és 90., 92. §-ára vonatkozólag. A ki már egyház-
községi gondnokságot, vagy bármely egyházközségi hivatalt 
egy megbízás idejére viselt: az a legközelebbi választásnál 
sem annak további viselésére, sem fölmentési díj fizeté-
sére nem kötelezhető. Az ily fölmentési díjakat pedig 
minden egyházközségben tíz évenként, a presbyterium 
határozza meg, azonban az egyházmegye helybenhagyása 
mellett. 

2. 21. §. a) pontja. A hol két tanító van s azok 
magok között a presbyteriumban való képviseltetésökre 
nézve megegyezni nem tudnak: ott közűlök a helybeli 
szolgálatra nézve idősebb tanító lesz a presbyterium 
tanítói tagja. 

3. 25. §. A presbyterek, valamint a gondnokok 
minden újabb megválasztatásuknál a hivatali esküt letenni 
tartoznak. 

4 27. §. 12-ik pontja, valamint a 254. és 276. §-ok 
értelmében a presbyteriumok gondoskodjanak két külön 
pecsétről, továbbá egyházi adókönyvecskékről, úgyszintén 
megfelelőleg intézkedjenek az egyházközségi bíróság szer-
vezése tárgyában. 

VI. Egyházmegyéket illetők. Az egyházmegyék. 
L a 14. §. nyomán, saját területök határain belől, 

a más vallású helyeken szórványosan lakó reformátusok-
nak egyházközségi beosztását eszközöljék, még pedig, a 
határszéli helyeken, talán más egyházmegyének, vagy más 
egyházkerületnek is érdekeltségénél fogva, ha szükséges, 
magának az egyházkerületnek közbejöttével; 

2. a 42. §. értelmében tanácskozási és ügyrendi 
szabályzatról, a hol még nem volna, gondoskodjanak; 

IV. Egyházkerületi tisztviselők és képviselők. 45. §. IS), c), /'.) 
1. Az egyházmegyék az egyházkerületre 1—1 lel-

készi és világi képviselőt tartoznak küldeni; 50 ezer 
népességen felül azonban 2—2 lelkészi és világi képvi-
selőt küldhetnek. 

2. Az egyházkerületi tanácsbírák száma 16 lelkészi 
és 16 világi választott tanácsbiróban állapíttatik meg, 
tekintet nélkül arra, hogy az illető más címen is tagja-e 
vagy nem az egyházkerületi közgyűlésnek. 

A mennyiben a 27. §. Í J . pontja az egyházközsé-
geknek a felsőbb egyházi képviseleti testületek és ható-
ságok tagjaira és tisztviselőire adandó szavazatát új alapon 
szabályozza: utasíttatnak az egyházmegyék, hogy az egy-
házközségeiket megillető szavazatok mennyiségét egyház-
községenkint kimutatva, e javaslatra teendő észrevételeikkel 
együtt terjeszszék fel az április 3-án tartandó egyházke-
rületi közgyűlésre. 



3. a 100. §. értelmében a szegények és árvák segé-
lyezésének s gondozásának módjáról készítsenek szabály-
rendeletet, s azt tudomás végett az 1894 évi ó'szi egyház-
kerületi gyűlésre terjeszszék fel; 

4. a 114. §-ra vonatkozólag, a lelkészi kötelékből 
kilépők neveit, az esperesi hivatal útján, esetenkint. az 
egyházkerületnek bejelentsék ; 

5. a 237. §-ra vonatkozólag felhivatnak az egyház-
megyék, hogy a zsinati bizottságnak az özvegyi és kegye-
leti évet illető javaslatának figyelembevételével terjeszszék 
fel véleményeiket az 1894. évi őszi rendes kerületi köz-
gyűlésre ; 

6. a 241—245. §-ra vonatkozólag, mihelyt az egye-
temes konvent a vagyonkönyv és rovatos kimutatás 
mintáit kiadja, gondoskodjanak az egyházmegyék, hogy 
azokat egyházközségeik azonnal elkészítsék, s azok fel-
használásával a jövő évi rendes költségelőirányzatra nézve 
a 243. §. rendelkezésének lehetőleg megfeleljenek. 

VII. Lelkészekről. 
A 115. § ra vonatkozólag, különösen a vasárnap 

délutáni biblia- és káté-magyarázatokra igyekezzenek a 
lelkészek az ifjúságot összegyűjteni. Hogy ezt sikeresebben 
tehessék, kezdjék a konfirmálandó és konfirmált, valamint 
az ismétlő iskolás növendékekkel. Szükséges, hogy esperes 
urak látogatásaik alkalmával (165. §. a) ez intézkedés 
eredményéről tudomást szerezzenek s tapasztalataikat 
látogatási jelentéseikbe iktassák. 

A 127. §-ra vonatkozólag, ott a hol a presbyte-
riumnak a lelkész az elnöke, a felügyelet és ellenőrzés 
egyedül őt illeti; a hol azonban kettős a presbyterium 
elnöksége, ott a 95. és 181. §-ok értelmében a lelkész a 
főgondnokkal osztozik úgy a felügyeletben és ellenőrzés-
ben, mint a felelősségben. 

A 131. §-ra vonatkozólag, bűnbánati héten, halálos 
betegség eseteit kivéve, a házasulandók esketésének nincs 
helye. Azért előre hirdessék ki a lelkészek, hogy bűn-
bánati hét előtt kihirdetve volt jegyesek esketése sem 
történhetik a bűnbánati héten. Ünnep és vasárnapon is 
csak rendkívülileg s kivételesen adhatók össze a háza-
sulandók és csak püspöki engedély mellett. 

A 134. §-ra vonatkozólag, más vallásfelekezethez 
tartozó halottakat (öngyilkosokat, is), lelkészeink csak az 
illetékes lelkész beleegyezésével részesíthetnek temetési 
szertartásban. 

VIII. A lelkészválasziásról. 

A 182. §-ra nézve, az egyházak osztályozásának 
megállapított kategóriái továbbra is fentartatnak, azonban 
a lelkészi javadalmakat minden 1.0 év elteltével szükséges 
újra megállapítani. Ezért felhivatnak az egyházmegyék, 
hogy a lelkészi javadalmak megállapítását az 1895. évi 
egyházkerületi rendes közgyűlésre készítsék el s terjesz-
szék fel, hogy a 10 év elteltével 1896-ban ez léphessen 
életbe. Addig a mostani osztályozás áll fenn. 

E munkálat elkészítésénél a következőket kell szem 
előtt tartani: 

a) a lelkészi javadalom mennyiségének meghatáro-
zásánál a lakás jövedelmi tételül föl nem veendő; 

b) a lelkészi hivatalra nehezedő terhek, azoknak 
megnevezése mellett, a javadalmi végösszegből levo-
nandók; 

e) a javadalom mennyiségének megállapításánál, 
mindenik egyházközség neve után, külön-külön megfelelő 
rovatokban. 10 évi tényleges és szokásos számítás átla-
gosságának alapján kimutatandók: 

aa) a stoláris jövedelmek; 

bb) a készpénzfizetés; 
cc) a terménybeli fizetések pénzértéke; s 
dcl) a hivatalhoz kötött földek használatának évi 

értéke, tekintettel a helybeli haszonbéreknek, vagy ha a 
földeket a lelkész maga míveltetné, a helybeli földek gazdá-
szati jövedelmének megfelelő értékére, mi szintén tájé-
koztatás végett külön rovatban tüntetendő ki; 

ee) a közalapból netalán nyert tőkekamat-segély. 
A 189. §-ra vonatkozólag az esperesek utasíttatnak, 

hogy az egyházmegyéikben szolgáló összes lelkészek segéd-
és helyettes lelkészek, tanító-káplánok minősítési adatait, 
minősítvényi táblázatba foglalva, szolgáltassák be az 
egyházkerületi elnökséghez. A közép- s felsőbb iskolai 
tanárok minősítvényét az egyházkerületi elnökség állapítja 
meg. A megállapított minősítések a lelkészi vizsgálatokat 
követő hónap 1-ső napjától a következő évi lelkészi vizs-
gálatok megtartását követő hónap 1-ső napjáig érvé-
nyesek. 

A 195. §-ra vonatkozólag, a törvény szelleméből 
világos, hogy az »előző évekről rendes egyházi és köz-
alapi tartozások lerovása* kivétel nélkül minden választóra 
értetik; úgyszintén az is, hogy a 24-dik év betöltése az 
özvegy nőknél nem lehet kérdés tárgya. 

A 190. §-t illetőleg, midőn a presbyterium bejelenti 
azt, hogy az egyházközség meghívás útján akar lelkészt 
választani, nem feltétlenül szükséges a kétharmad több-
ségnek aláírások által való bizonyítéka, mivel a 202., 
203. § ok eléggé biztosítják a kisebbség jogát. 

IX. Az egyházi adózásról. 

A 247—251 §-ra nézve, évenkint előre értesíten-
dők azok: 

a) a kikre első ízben vettetik adó; 
b) a kik felsőbb adózási osztályba helyeztetnek; 
c) a kik előre jelentették, hogy az előző évben 

rájok vetett adót magokra nézve sérelmesnek tartják; 
d) a 149. §-ban említett adózók. 

X. Egyházi törvénykezésről. 

A 283. §-ra vonatkozólag, utasíttatnak az egyház-
megyék, hogy legközelebbi rendes gyűlésökben alkossák 
meg az egy vagy több időszaki tanácsot. Az időszaki 
tanácsba a póttagok is mindig behivandók. 

A 288. §. értelmében az egyházkerület — a rend-
szabály megalkotása esetére — már a folyó évi április 
3-án tartandó rendkívüli közgyűlésen alakítja meg az egy 
vagy több időszaki tanácsot. 

A 300. §-ra nézve, mivel a törvény visszaható erő-
vel nem bírhat, mindazok a fegyelmi, lelkészválasztási, 
valamint azok az ügyek, melyek ezentúl közigazgatási 
bíróságok elé fognak tartozni — a mennyiben a jelen 
törvény életbelépése előtt merültek fel — az 1882. évi 
törvény értelmében lesznek elbirálandók. 

A 312. §. rendelkezéséhez képest készítendő bírósági 
ügyviteli szabályzat megalkotására, az április 3-ára egybe-
hívott kerületi közgyűlés bizottságot küld ki. 

XI. Köznevelés, közoktatás. 
A 472. §-ra nézve, a nem ev. ref. felekezeti közép-

iskolánkba járó ev. ref. vallású tanítványok vallásos okta-
tásáról az egyházkerület f. évi őszi rendes közgyűlésén 
intézkedik. 

Az 477. §. értelmében a gimnáziumokra nézve a 
rendtartási és fegyelmi szabályokat a f. évi őszi rendes 
közgyűlés állapítja meg. 

A 481. §-hoz képest a gimnáziumi igazgatótanácsok 



hatásköréről s eljárásáról a folyó évi őszi rendes közgyű-
lés szabályrendeletet alkot. 

A 491. §-t illetőleg, a tanárválasztás módozatát 
és részleteit a f. évi őszi rendes közgyűlés szabályrende-
lettel állapítja meg. 

A 495. §. szerint, a főiskolák tanítási rendjét, rend-
tartását, a tanulók feletti fegyelmi eljárást és vagyonkeze-
lést illető szabályrendeletet az egyházkerület a folyó évi 
őszi rendes közgyűlésén alkotja meg. 

Mindezen rendszabály-tervezetnek az őszi rendes 
ülésre való elkészítésével az egyházkerületi tanügyi bizott-
ság illető szakosztályai ezennel megbízatnak. 

K Ü L F Ö L D . 

Dánia egyházi állapotáról. 
A »Reformirte Kirchenzeitung«-ból veszszük át a 

dániai egyház állapotára vonatkozó alábbi érdekes adatokat. 
Érdekeseknek mondhatjuk, mert a dán egyházról 

úgy tankönyveinkben, mint folyóiratainkban csak elvétve 
találunk valamit. 

Dániában a lutheri egyház a nemzeti egyház, s 
mint ilyen az állam pártfogásában részesül. A királynak 
is a nemzeti egyház hívének kell lennie. Az 1890-iki 
népszámlálás alkalmával 2.138,529 lélek tartozott a lutheri 
egyházba, míg a más felekezetiek száma csak 33.83l-re 
rúgott. A papok jó része nem hódol már a szigorú lutheri 
confessionalismusnak. Sőt a külföldiek és más felekeze-
tüektől való tanulástól sem idegenkednek a dániai keresz-
tyének. Hagenbachnak és Goethének lefordított munkáit 
szorgalmasan tanulmányozzák. Természetesen akadnak 
azért theologusok és laikusok egyaránt, kik csak a lutheri 
egyházat tekintik »igaz val lás inak. A beáramló általános 
evangéliumi nézlet ellen bizonyos reakció támadt és a 
békítési kísérletek még ez ideig eredménytelenek maradtak. 

Az ország hét püspökségre van felosztva. A refor-
máció idejében a püspököket ugyan superintendensek vál-
tották fel, de a lágy dán nyelv sehogy sem tudott megbir-
kózni a pattogó superintendens névvel s így a »püspöke cím 
maradt győzedelmes. Ilyenféle conservativismusból a prédi-
kátorokat manapság is plébánosnak nevezi a nép. A püspöki 
rendszer minden jó tulajdonságát elismerve is meg kell 
jegyeznünk, hogy nagy baj lenne a világiaknak az egyház 
kormányzatból való kizárása. Még a régebben gyakorolt 
papválasztási jogtól is elestek a gyülekezetek, s csak 
újabban kezdik visszakövetelni azt. Nyilvánul ugyan a 
zsinat-presbyteri rendszer óhaja is itt-ott, de az intéző 
körök rnegelégesznek azzal, hogy mint ördögöt festik falra 
ezt a kormányformát, a radikalismus és sociáldemokrácia 
által saturált népnél. 

Agendájuk is ugyanaz, a mely 200 évvel ezelőtt 
volt. El is ismerik, hogy úgy ezt. mint bibliájukat meg 
kellene tisztítani a fordítás alkalmával becsúszott germa-
nizmusoktól, de a sok komoly és igazán értékes előmun-
kálatok még eddig nem termettek kellő gyümölcsöt. Énekes 
könyvüket folyton toldozzák-foldozzák, s nagyon sok füg-
gelék van hozzá, melyek a pártok és vidékek szerint 
különbözők. S könnyű is lenne a gazdag ének-irodalomból 
egy mindeneknek megfelelő énekes könyvet összeállítani, 
ha a különböző egyházi árnyalatok megegyezésre tudná-
nak jutni, 

Hogy a püspökök az említett reformtörekvéseket 
valami nagyon támogatnák, nem igen lehet állítani: az 
azonban bizonyos, hogy a felburjánzó új rationalismus 
ellen annál szigorúbban lépnek fel, úgy hogy azokat, 
kikre nézve a rendi fogadalmak elviselhetetlen igát képez-
nek — s ezt nyilvánítják is — egyházi állásra nem alkal-
mazzák. 

A túlzó orthodox párt hívei fogyó félben vannak. 
A balpárt, mely a politikában radikális, egyházi tekin-
tetben liberális, a mult nyáron összegyűlt, hogy hadi 
szemlét tartson sorai fölött. De kevesen vettek részt a 
gyülekezésben, a tartott beszédek bosszankodást keltők. 
Gyűlésükön kimondták, hogy a lutheri egyház nem vesz-
tene semmit, ha az ó-testamentomot a predikálásból és a 
gyermekoktatásból kihagyná. 

Az ó-testamentom elleni ellenszenv, melylyel anti-
nomistikus gondolatok függenek össze, egy kuriozus kére-
lemnek lett oka, melyben körülbelül 40 lelkész kéri, hogy 
a héber nyelv tanítását az egyetemen szüntessék meg, 
hiszen elég az ó-testamentomot anyanyelven olvasni. 

Gyakran próbálgatják az isteni tiszteletet is refor-
málni, olyan formán, hogy a liturgiái elemek kiszélesí-
tessenek. A gyülekezetek nem igen vágyódnak utána, 
hiszen a mostani is hosszú nekik, csak jobb prédikációt, 
óhajtanának. Vannak még vidékek, hol az egyházi és 
krisztusi élet örvendetesen virágzik, de a legtöbb helyen, 
városokban és falvakban, nagyon gyéren látogatják a 
templomot. Sajnos, hogy a nagy városokban levő kevés 
templom elég a szükségletekre. Vallásos közönyösség, 
babona, hitetlenség, sociáldemokrácia nagy tömegeken 
uralkodik, s az eddig titokban rejtve ápolt spiritizmus 
ujabban nagy agitációval lép fel. 

Két irányban igyekeznek a lesülvedt egyházi életet 
újra felemelni. Míg az úgynevezett grandbrigianiztnus a 
magasab népiskolákban az ifjakra és leányokra igyekszik 
hatni, addig a belmisszió (vezetője Beck W. lelkész) laikus 
prédikátorok által a nép felébresztésére és a gyülekeze-
tlek elevenítésére törekszik. Ez a belmisszió egy sereg 
misszionáriussal, nagy csapat munkással, és erélyes, lelkes 
munkájával, hatalmas tényezővé nőtte ki magát kevés 
évtized alatt. A magas egyházi részről ezt a törekvést 
rossz szemmel nézik, mert attól félnek, hogy egykor a 
szabad egyház megalakítására vezet. 

A nem-lutheránusok száma volt 1890-ben: 
Reformátusok 1252, három gyülekezetben; angol 

püspöki egyház tagjai 137-en; methodisták 2301-en: 
baptisták 4556-an; irvingionusok 2600-an: római katholiku-
sok 3647-en; görög katholikusok 38. Egyébb keresztyén 
szekták hívei 1106-an; zsidók 4070-en; mormonok 941-en ; 
positiv vallás nélkül voltak 2148-an. 

A református, methodista, római kath. és zsidó egy-
egy házak >elismert vallási közösségek« azaz, az állam 
felhatalmazza papjaikat, hogy egyházi cselekvényeket pol-
gári érvényességgel gyakorolhassanak. Lehet saját teme-
tőjük a felekezeteknek, vagy pedig kell hogy a lutheri 
egyház a saját temetőjében adjon nekik helyet. 

A református gyülekezetek, sajnos, fogynak. A frede-
riciai különösen kivándorlás következtében. A francia és 
német reformált gyülekezetek Koppenhágában egyesülésre 
igyekeznek, olyanformán, hogy németül és franciául tudó 
papot választanak, ki a közös templomban mindkét nemzet 
nyelvén hirdethesse az igét. 

Gergely Antal. 



REGISEGEK. 

Rövid észrevételek a »Horváth Márk élet-
képe kiegészítéséhez* eímű cikkre. 
A magyar told. s közelebb különösen a Dunamellék 

reformációjának egész korszakát mai napság is nagyon 
sűrű homály takarja, s a homályos múltnak inkább csak 
sejtett mint ismert alakjai azok, kiket pártfogókkinf emle-
getünk. Perényi Péterről beszéli egyház-történelmünk, hogy 
Siklós és környékének reformálását ő eszközöltetie Siklósi 
Mihály által: Horváth Márk neve után pedig rendesen 
oda teszi a »Szegedi Kis István nagy párt fogója« jelzőt. 
De hogy mikor, mikép és minő körülmények közt történt 
Siklós reformálása Perényi szárnyai alatt Siklósi által? 
s mennyiben pártfogolta Horváth Márk Szegedi K. Istvánt ? 
erről alig, amarról pedig egyáltalában nem beszélnek 
az írások. 

E tapasztalat folytán. Szegedi Kis István életrajza 
s a baranyai reformáció története megírása közben egyik 
fő feladatomul tekintem Perényi Péter és Horváth Márk 
alakjának a sűrű homály ködéből kiemelését, s a baranyai 
reformáció keretében lehető világosságban szem elé állí-
tását. A kitűzött feladatnak kellő megoldása nem könnyű 
munka még kedvező körülmények közt is, sokszorosan 
nehéz pedig az én helyzetemben, s ugyanazért mély hálára 
kötelezve érzem magamat mindazok iránt, kik szerény 
törekvésemet becses figyelmükre méltatva, a mult idők 
ama nagy férfiai alakjainak kidomboríthatásához egy-egy 
jellemző vonást szolgáltatnak. 

Közelebb a Szepesség múltjának szorgalmas és híva 
tott derítgetője Wéber Samu bélai lelkész úr volt szíves 
segítségemre jönni Horváth Márk életképét kiegészítő ada-
taival. s csak a kölcsön tartozást fizetem vissza, midőn 
cikkjének egyes pontjaira megteszem észrevételeimet. Te-
szem pedig ezt annyival inkább, mert tudom, hogy már 
hosszabb idő óta nagy buzgalommal gyűjti egy nagy érdekű 
munkához, a Szepesség reformációjának a lutheri irány-
ban megállapítása körül kiváló szerepet vitt Horváth 
Gergely életrajza megírásához az adatokat, s annálfogva 
hiszem, hogy észrevételeim közlésével némi szolgálatot 
teszek. 

Mindenekelőtt Horváth Márk és utódi ősi nevéhez 
szólok. Wéber Samu Starsithnak írja. Sajtó hibának tar-
tanám. ha újra és újra ismételve nem látnám; de így 
tévedésnek kell mondanom. Az 1590 utáni években oly 
hévvel folyt »Ubiquitás« fölötti viták alkalmával a Horváth 
Gergely mellett és ellen tollat fogott írók: Scultéti Szeve-
rin, Grawer Albert és kézsmárki kálvinista Lám Sebestyén 
megjelent műveikben Stansithnak és Stansitznak irják. 
Így találjuk a későbbi oklevelekben is. Jelesen — hogy 
csak egyet említsek — azon okmányban, melyben Markus-
falvi Máriássy János leányának Sofiának Horváth Balthazár 
fiával Markóval egybekelése alkalmával elősorolja és biz-

tosítja a hozománynak tárgyait, mind a szövegben, mind 
az aláírásnál Stansithot olvashatunk. * 

Horváth Márk második felesége nem Róth, hanem 
Bóth Erzsébet, Bakith Pál özvegye — volt. A bajnai 
Bóthok Somogymegyében birták Szent-György várát, s 
közülük többen horvát és tót országi bánok voltak. De 
elágaztak a Tisza vidékére is, és ott szinté voltak birto-
kaik. Ismét érthető, hogy a Ferdinánd király dicatora 
Földvári István összeírásában Horváth Márk özvegye úgy 
említtetik, mint a zarándmegyei Elek. Újfalu, Gyula Var-
sány, Fajdos. Karancs és Nagy-Somos úrnője. 

Horváth Márknak csak egy nővére volt: Ilona, 
Vojkovics Gergelyné. Az a Horváth Márton, ki 1556-ban 
vele vitézkedett Szigetváron, nem volt testvére, sőt talán 
még rokona sem, mert magát Martinus Horváth de 
Köztanieha-nak írja. 

Végül pedig a mi azt illeti, hogy a szigetvári kato-
nák mi célból jelentek meg Kálmáncsehiben. ezt a maga 
helyén bőven el fogom mondani; előbb azonban bevárom, 
hogy mit rejt magában a nagy-őri »Zigetiana« feliratú 
fasciculus. 

Földváry László 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

\ . . . 
II. Alvinczi a t emetés u t á n alamizsnát o s z t ; tudós t a n á r o k a t 

szerez külföldről s a lumnusoka t küld akadémiákra . 
\ 
\Midő Alvinczi visszatért a fejedelemasszony teme-

téséről,--kiosztotta azon 100 frtot a kassai ispotályban 
levő szegények között, melyet a fejedelemasszony az ő 
»alamizsnáIkodó Tábithája*. a többi között a kassai sze-
gényeknek is hagyott s melyet a fejedelmi prefectus Béla-
vári Dávid adott kezéhez. 1 

Majd a fejedelmet segité a közmívelődés előmozdí-
tásában. üpitz Márton-kora kiváló költője, mintegy elő-
készítőül azon akadémiához, melyet a fejedelem Erdélyben 
fel akart, állítani, már Gyulafehérváron volt s úgy látszik, 
a többi külföldi jeles tanárok beédesgetésében, valamint, 
a magyar alumnusok külföldi akadémiákra juttatásában 
Alvinczi volt a közvetítő. Igy még 1623. nyarán tudó-
sítja a fejedelmet, hogy két professor ismét érkezett Kassása, 
A fejedelem aztán megparancsolta Bélavárinak a prefek-
tusnak, hogy Tokaj, Debreczen. és Váradig küldje őket, 
a honnan a fejedelem salvus conductusa mellett bemehet-
nek; de Alvinczit is kéri (aug. 31-én kelt levelében) hogy 
»legyen szorgalmatos gondviseléssel azoknak hozzá bekül-
désekben.* 2 

A külföld tudósaival is — úgy látszik — Alvinczi 
tartotta fenn a fejedelem összeköttetését s szerepelt bizo-
nyosan nem egy politikai természetű dologban is. A kül-
földre küldött, vagy onnan megtérő alumnusok. hírekkel 
tartották, melyeket aztán sietett a fejedelemmel közleni. 

A fejedelem 1623. tavaszán Kassán járt, mert onnan 
ír 1623. március 3-án Thurzó Szaniszló nádornak stb. 
Hihetőleg ekkor jött ama rossz hír is, hogy Károly főher-

* Lásd Nagy-Őri levéltár. 
1 Bethlen G. 1622. jut. 29. Fogarasból levele. Eredetije az 

orsz. levéltár gv-fehérvári oszt. 
2 Bethlen G. polit. levelei 1879. 



ceg levágatta a fejedelemnek 15 tanuló diákját, (rendesen 
10-et tartott), s a fejedelem sziléziai prefectusát elfogatta. 
E hír folytán, a fejedelem március 23. Tokajból figyel-
mezteti Pázmányt, hogy ne rontsák meg a nikolsburgi 
békét.1 

E hír azonban hazug volt. Maga tudatja ezt Alvinczi 
a fejedelemmel március 23-áról; »mert szorgalmatosan 
tudakozván felőle, semmit azon nyomon nem hallhatott* 
a diákok megöléséről; sőt a Schellendorf — talán a szi-
léziai prefektus — uram felől való hír is híjába-való 
lehetett* egy Lőcséről hozzáérkezett levél szerint, melynek 
írója épen azt írja atyjának március 15-kéről, hogy ő az 
opuliai prefectussal van«. Tudatja Alvinczi azt is a feje-
delemmel, hogy Kassa környékén valami »kozák hírt és 
némely úr felől való pártütést is kezdenek hintegetni. De 
mindez irigységből és oly embertől származik, kitől effélé-
nek nem kellene származnia. Közben jár a fejedelemnél 
bizonyos számkivetett herceg szabadsága érdekében s 
kéri: »a nagy Istenért kegyelmes uram eddig való dicsé-
retes gratiáját, melynek a keresztyénség közt örök emlé-
kezetlel és magasztalással való híre elterjedett, felséged 
continuálja rajta . . . Az herceg is az szolgálatra, ha kíván-
tatik, alkalmatosabb leszen«. Ugyan e levele utóiratában 
jelenti, ho*y — a mint a fejedelem parancsolta volt, 
(iönczről visszaírt Kassára Rőthi Orbánnak, az egyik 
kapitánynak, hogy a fejedelem újabb parancsa érkeztéig, 
a fejedelem helyőrségei ki ne szálljanak; de e közben 
a fejedelemnek egy Kassán kibocsátott parancsával Móricz 
Márton Tornába érkezvén, a fejedelem gyalogjai meg-
gondolatlanul kijöttek onnan, mire az Kátai Ferencznek 
minden javait elfoglalta, gyalogit kiűzte és a fejedelemmel 
együtt Alvincziékat mindnyájokat szidalmazta. Kátait végre 
a papi székre (szent széknek nem mondhatja), idézte, 
a miért ez a fejedelem őrségét Torna várába befogadta. 

Most Alvinczi alázatosan könyörög a fejedelemnek: 
legyen tekintettel Kátai Ferenczre, hogy tessék meg, mi-
szerint »az igaz emberek nem árnyékhoz kapnak, midőn 
ő felsége fejedelmi köntöséhez ragaszkodnak*.2 

A fejedelem nem is hagyta el híveit; sőt e napok-
ban 1622. április 28. adott parancsot Kassának, hogy 
azon ötszász aranyforintot is, melyet Bocskay István 
fejedelem Alvinczi Péternek végrendeletileg hagyott, meg-
tekintvén mellette való hűséges szolgálatját, Izdenczv 
Istvánnétól, a Bocskay Miklósné adósától foglalja le és 
Alvinczinak szolgáltassa ki, több fejedelmi parancsot nem 
várva.3 

III. A fejedelem újabb tervezgetései. Megkéri Cecília Renátát 
s ajánlatot tesz a török ellen; de visszautasítják. Utasításokat 

küld Alvinczinak. Harcra kél újból II Ferdinánd ellen. 

Már az előzőkből is látható, hogy a nikolsburgi 
békét nem szándékoztak megtartani. A fejedelem többet 
óhajtott kivinni — s mint Alvinczihez irott leveleiből 
láttuk — a mit kivitt, azt is magyar szövetségesei elle-
nére vitte ki. De híre járt annak is, hogy II. Ferdinánd 
csak fegyverszünetnek tekinti a békét. 4 Maga Bethlen is 
jól tudta ezt s nem egy könynyen hagyott, fel terveivel 
s az európai viszonyok kedvező alakulásától várta az 
alkalmas percet, melyben a félbenhagyott dolgot bevé-

1 Szilágvi Sándor »Bethlen Gábor politikai levelei 1879.« 
378 -379 lap. " 

2 Szilágyi Sándor »Bethlen Gábor és a kassai pap*. (Magyar 
prot. egyh. tört. monographiák) 13—14 lap. 

3 Történelmi tár. 1886. foly. 414 lap. Eredetije Kassán. 
4 Fraknói Vilmos »Pázmánv Péter*. (M. tört. életrajzok) 

387. lap. 

gezhesse Azok a küldföldi vendégek — kik a fejedelem-
asszony temetésén jelen voltak — szintén e célra szolgál-
tak. A porta maga hajlandó lett volna a fejedelem 
terveit előmozdítani s ezt tudva küldte a fejedelem Stam-
bulba a cseh mozgalmak egyik fejét gróf Thurnt — míg 
Kassán Alvinczi — állott résen. 

Különös előszeretettel szokták ezt a fejedelem és 
hívei szemére vetni; de midőn a fejedelem tökéletesen 
ismerte a bécsi kormányt s tudta, hogy sem az, sem 
főpapjai nem fognak a dolgok új rendébe beletörődni: 
csak saját biztonsága felett őrködött, midőn készült egy 
újabb támadásra, nehogy megelőztessék. Pedig a fejede-
lemnek voltak békés szándékai s a ki megadta az okot az 
újabb támadásra, az épen II. Ferdinánd és kormánya volt. 

1622. ápril 3-kára országgyűlést hirdetett ugyan 
II. Ferdinánd Sopronba; de azt fegyvererővel környezetten 
akarta megnyitni; a rendek ellenben kérték, ne fenyegesse 
katonasággal az országot. Pázmány maga a katonaságból 
keveset és a magyarok iránt való bizodalomból sokat, 
tanácsolt 11. Ferdinándnak s e mellett nádori méltóságot 
igért Thurzó Szaniszlónak és kiváltatta tőle 15 ezer 
tallérért a thuróczi prépostság jószágait. Az országgyűlés 
május közepén megnyílt, de a nikolsburgi béke nem min-
den pontját hajtotta végre; sőt a Bethlen által tett jószág-
adományozásokat érvényteleneknek jelentette ki s csak-
ugyan e körülmény volt az, melyen alapultak a szakadásra 
vezető előleges tárgyalások. Thurzó Szaniszlót az igaz, 
nádorrá tették; de ezzel a protestánsok mit sem nyertek: 
mert az országgyűlés épen a katholikusoknak kedvezett. 1 

A fejedelem még kísérletet tett a békére, sőt szövet-
ségre. Sógora — az auszlriakus — Károlyi Mihály által 
üzent Eszterházynak — 1623. tavaszán — hogy eszkö-
zölje ki II. Ferdinándnál: hogy ez leánya Cecília Benata 
kezét adja neki; az örökös tartományokban duló zava-
rokat méltányos engedmények által csendesítse le s ekkor 
forduljanak közösen a török ellen, és szabadítsák fel 
Magyarország elfoglalt részeit. Ő kész elvállalni a főve-
zérséget. 

A fejedelemnek Magyarország felszabadításaért és 
egyesítéseért semmi ár sem lett volna nagy; de Eszter-
házy és ura kifogtak ez egyszer a fejedelmen. Ők csak 
időt akartak nyerni, hogy a fejedelem a kedvező alkalmat 
elszalaszsza. Rávették, hogy a sérelmek tárgyalásába 
egyezzék bele s mind a két fél el is küldé követeit Resz-
terczebányára.2 

Alvinczi ez alatt többször érintkezett a fejedelemmel. 
Ennek 1623. juni 28-kán Kolozsvárit kelt válaszából 
látjuk, hogy fejedelme s hazája érdekei felett folyton őr-
ködött s junius közepén is körülményesen Írhatott a feje-
delemnek a felső-magyarországi s különösebben a kassai 
dolgokról. Rizonyosan valamelyik felső-magyarországi erődbe 
idegen őrséget fogadtak be, mit a fejedelem kárhoztatott. 
Azon is nem kevésbé bosszankodott a fejedelem, hogy 
Kassa városa poltura pénzzel fizetett s most a kihirdetett 
értékben nem akarják elvenni; ellenben Korláth, a feje-
delem kassai kapitánya, lágyan viselte magát szemben az 
engedetlenekkel. 

Ezek feletti bosszankodását tudatja a fejedelem s 
ugyanekkor írja Alvinczinak, hogy »a császár (II. Ferdi-
nánd király) internuntiusi tegnap (1623. juni 27-kén,) 
vontattak be s ma (juni 28.) audienciájok is volt, minden 
dolgok fallatia, procrastinatio ; a mint jöttenek, úgy expe-
diáltatnak; itt is reátalálnak*. Végül Széehy Györgyöt 

1 Fraknói V. ^Pázmány P. életrajza* ÍM. tört. életrajzok) 
138. lap. 

2 Szilágyi Sándor »Bethlen Gábor életrajza*. 



illetőleg ad utasításokat, ki Lipcsére alkudozott a fejede-
lemmel s aztán mikor ez kezébe bocsátotta és Ferdinánd 
által Széchy a jószágot magának beíratta, rászedte a feje-
delmet s annak csakis ezer aranyát küldé meg, a miért 
ez lefoglaltatta az — már az első elpártoláskor is lefoglalt 
Enyiczkét, a Széchy jószágát.1 

A beszterczebányai értekezlet eredmény nélkül oszol-
ván szét, a fejedelem 1623. szept. 2-ikán, Debreczen 
melletti táborából országgyűlést hívott össze Kassára, 
szept. 10-kére. 19-kén pedig előnyomult hadaival. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Magyar írók élete és munkái. A m. t. Aka-
démia megbízásából Szinnyei József által írt e derék 
irodalomtörténeti munkából megjelent a III-ik köt. 6-ik 
füzete, mely Friedlieben—Gáj közti magyar írók életrajzát 
és munkásságát ismerteti. Ebben a füzetben a Friedman-
nok, Frimek, Frivaldszkyak, Frőhlichek. Fuchsok, Futtaky Gy., 
Fürediek, Füssv Tamás, Füzesséryek, Gaálok. Gabányi, 
Gáj Lajos s több más hazai író életrajzi adatai, mun-
káik jegyzéke és a róluk szóló dolgozatok sorozata olvas-
hatók. Az egyházi írók közül Futó Mihály, őri Filep 
Gábor, a Fülöpök, Fűziek, Gaálok vannak ismertetve. Az 
egész munka eddig megjelent részében 5881 életrajz látott 
világot. A hézagpótló munkát melegen ajánljuk az iro 
dalomkedvelőknek s a nagyobb iskolák és egyházi testü-
letek könyvtárainak. A hat kötetre terjedő munka negyed-
évenként ötíves füzetekben jelenik meg; előfizetési ára 
10 füzetre 5 frt, 5 füzetre 2 frt 50 kr , mely összeg 
a Hornyánszky Viktor könyvkereskedésébe Budapestre 
(Akadémia bérháza) küldendő. 

** Kalászok az életnek kenyeréhez. Különféle 
alkalmi beszédek gyűjteménye. Szerkesztik K. Tóth 
Kálmán debreceni és Papp Károly budapesti lelkészek. 
— A gyakorlati lelkészet körébe vágó ismeretes folyó-
irat Il-ik évfolyamának 1-ső füzete fekszik előttünk, 
csinos kiállításban, 10 ív terjedelemmel. Tartalmát képezi: 
négy adventi beszéd, Zábrák Dénestől, Petri Elektől, Hamar 
Istvántól és Poszvék Sándortól; két karácsonyi beszéd 
Szász Károlytól és Nemes Károlytól; egy nagypénteki 
beszéd K. Tóth Mihálytól; két húsvéti beszéd Szász 
Károlytól és K. Tóth Mihálytól; egy áldozócsütörtöki be-
széd Papp Károlytól; károm pünkösdi beszéd Poszvék 
Sándortól, Sántha Károlytól és Szász Károlytól; két keresz-
telési beszéd K. Tóth Kálmántól és Varga Józseftől: két 
esketési beszéd Dombi Lajostól és névtelenül; suspiriu-
mok versben, közönséges alkalmakra, aratásra, reformá-
cióra, templomszentelésre, keresztelésre, konfirmációra és 
esketésre, németből fordítva Ladányi által. A Függelék-
ben K. Tóth Kálmán imáinak folytatása, és pedig öt 
áldozócsütörtöki, nyolc pünkösdi, hat üjkenyéri. — A vál-
tozatos és gazdag beszédgyűjteményre, mely kitűnő vete-
rán szónokok és jeles fiatal prédikátorok beszédeit fél-
váltva közli, különösen fölhívjuk a gyakorlat terén működő 
lelkészek figyelmét. Ez az első füzet főként ünnepi pré-

1 Szilágyi Sándor »Belhlen G. és a kassai pap«. 16. lap. 
(Ered. gy.-fehérvári kápt.) 

dikációkat hoz, a Il-ikban közönséges, a Ill-ikban alkalmi 
egyházi beszédek, a IV-ikben temetési beszédek lesznek. 
A mostani füzetben jobban meg vannak választva a be-
szédek. mint a mult évi füzetekben, melyek között mind 
az elméleti, mind a gyakorlati kritika több selejtes be-
szédet is talált. Ezt a haladást örömmel és elismeréssel 
konstatáljuk. A már most is észlelhető szigorúbb szer-
kesztői kritika mind a vállalatnak, mind általában az 
egyházi irodalomnak csak javára fog válni. Van végül 
egy kérésünk is a »Kalászok* nt. szerkesztőségéhez. 
Szíveskedjenek számot vetni a folyton erősbülő belmisz-
sziói és evangelizáló mozgalmakkal s vegyenek föl majd 
az ^alkalmi beszédek* füzetébe néhány olyan beszédet és 
fölolvasást is. melyeket a belmisszió munkájában még 
kezdő lelkészek a »vallásos összejöveteleken és estélyeken* 
fölhasználhassanak. Ezzel nemcsak a belmisszió ügyének 
tennének nagy szolgálatot, hanem ennek a fontos gyakor-
lati lelkészeti ágnak irodalmi úttörői is lehetnének. — A 
»Kalászok» negyedévenként, 10 íves füzetekben jelenik 
meg, előfizetési ára egész évre 4 frt, az előfizetési díj 
Hornyánszkyhoz küldendő Budapestre (Akadémia bérháza). 

** Kant ethikája. Philosophiai tanulmány. írta dr. 
Szlávik Mátyás, az eperjesi kollégium tanára. Eperjes, 
1894, 36 lap, ára 1 korona. — Díszesen kiállított és 
értékes tartalmú füzet. Rövid bevezetés után a Kant-féle 
ethika alapelveinek ismertetése, majd az alapelvek bírálata 
s végül a Kant híveinek és elleneseinek méltatása képezi 
a füzet tartalmát. Szerző szerint Kantnak a fölvilágoso-
dásból eredő bölcsészete az ethika terén is forduló pon-
tot jelez. Rendszerének komoly erkölcsi jellege és ethikai 
mélysége van. Bizonyítja ezt Kantnak a »categoricus 
imperativus«-ról, az erkölcsi autonómiáról, az akarat sza-
badságáról, a lelkiismeretről a »malum radicale«-ról való 
tanításával. A bírálati részben kimutatja Kant ethikájá-
nak formai egyoldalúságát, merev törvényszerű álláspontját, 
túlzó individualizmusát stb. A Kant követőiről és ellene-
seiről szóló harmadik szakasznak különös érdeket ad a 
magyar kantianusok és anti-kantianusok ismertetése. Köteles 
S., Márton István, Pucz Antal, Jeremiás S., Szabó András, 
Sárvári Pál voltak a legnevesebb követői, Budai F., 
Rozgonyi J., Szigethy Gy., P. Horváth Á, Eresei Dániel 
a leghevesebb ellenfelei. — A tanulmány nagy szakisme-
rettel, helyes kritikával s nagy tárgyszeretettel van írva, 
de itt-ott némi idegenszerűség van a stvlusában. Felhívjuk 
rá az ily tárgyak iránt érdeklődök figyelmét. Kapható 
szerzőnél Eperjesen. 

** A Gyakorlati Bibliamagyarázatok című szak-
folyóirat január-februári füzete Garzó Gyula gyomai ref. 
lelkipásztor szerkesztésében megjelent. Ebben a füzetben 
Gsíky Lajos debreczeni theol. akadémiai tanár magyarázza 
Pál apostolnak a Filippiheliekhez írt levelét. Angol for-
rásból. főként Barnes műve nyomán készült gyakorlati 
magyarázatok. A négy részből álló levelet 12 magyará-
zatba osztja be a szerző. Hitépítő melegséggel készült 
fejtegetések. Egészen szem előtt tartja a szerkesztőnek 
ismeretes irányelvét: A gyülekezetben szolgáló írásma-
gyarázónak nem az a hivatása, hogy a hit titkait a visz-
keteges elme bölcsességével feszegesse, hanem inkább, hogy 
azt keresse mindig, a mi nyugalmat ad szivünknek az 



Ürban. — A gondosan szerkesztett folyóirat megjelenik 
minden két hónapban 4 — 5 ívnyi tartalommal, előfizetési 
ára egész évre 4 frt, mely összeg a szerkesztő-kiadóhoz 
Gyomára küldendő. 

** Az 1843/'44-iki országgyűlési alsó tábla kerü-
leti üléseinek naplója cím alatt ismeretes nagy válla-
latból, melyet Kovács Ferencz volt alispán és volt ország-
gyűlési képviselő szerkeszt és a maga költségén ad ki, 
megjelent a III-ik kötet is. Ez a kötet az 1843. november 
10-től 1844. január 24-ig terjedő időszak tárgyalásait 
foglalja magában. A tárgyak között fontos vallásügyi 
kérdések vannak. A becses könyvről az Akadémia leg-
utóbbi ülésén Zichy Antal érdekes felolvasást tartott. Mi 
most csak jelezzük a könyv megjelenését, nem sokára 
azonban bővebben ismertetjük. Megjelent a Franklin tár-
sulatnál, nagyon szép kiállításban. A III—ik kötet ára, 
mint a II-iké 5 frt. 

** Magyar történelmünk a ponyván. A Bön-
gérfi János szerkesztésében megindult életrevaló vállalat-
ból, mely magyar történelmünket viszi a ponyvára, ismét 
megjelent három füzet (4. 6.) A 4-ik füzet címe: Szent 
István a magyarok első királya: az 5-iké : Az első ma-
gyar királyok és rokonaik, a m. kir. hercegek viselt dol-
gai ; a 6-iké: Szent László magyar király világszép his-
tóriája. A történet közé érdekesen vannak beszőve a 
mondai elemek. A szöveg magyaros, népies, de mindenütt 
irodalmi színvonalon áll. A képek nem művészi kivitelűek, 
a papiros is silány, de krajcáros vállalattól díszes kiállí-
tást nem is várhatni. A füzetek ára 2—4 kr. között vál-
takozik. A vállalat kiadója Rózsa Kálmán és neje Buda-
pesten. — Terjesztésre érdemes vállalat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A pesti egyházmegyében meg-
üresedett egyik világi tanácsbirói állásra egy szavazat-
többséggel Kontra Kálmán pomázi főszolgabíró válasz-
tatott meg Halász Zsigmond dabasi főszolgabíró ellenében. 
— Baltik Frigyes dunáninneni ev. püspök, mint az 
elhunyt Teutsch után hivatali korban legidősb püspök, 
megkapta a királűi meghívó-levelet a főrendiházba. — A 
m.-igeni ref. egyház lelkipásztorává egyhangúlag Bartók 
Dénes oltszemi lelkész választatott. — Karsay Sándor 
dunántúli ev. püspök, a prot. püspöki kar derék Nesztora, 
márc. 15-én töltöttebe 80-ikesztendejét; az ősz patriarchát 
a kegyelem Istene tartsa meg még soká egyházunknak és 
hazánknak. — A beregi egyházmegyében a barabási egyház 
lelkipásztori állására folyó március hó 5-kén Vajas Sándor 
tákosi, Batta Nándor nagy-bégányi, Dóka Imre. Osváth 
Pál tassi rendes és Seres Ábrahám beregszászi segéd-
lelkész jelöltettek ki; a választás március hó 27-kén lesz. 
— A somorjai ref. egyház tagjai egyhangúlag Végh Béla 
s.-lelkészt választották rendes lelkipásztorukká. 

* A református ifjúsági egyesület március 7-én 
tartott felolvasó estélye a Deák- téri díszteremben minden 
tekintetben fényesen sikerült. Petri Elek theol. igazgató 
tanulságos felolvasása az evangéliumról és barátságról 
általános tetszésben részesült (Lapunk következő számá-
ban közöljük. Szerk.) Laky Szeréna k. a. zongorajátéka, 
Hazslinszky G. művészi hegedűjátéka, Egressy G. Etelka k. a. 
szép éneke, Kállay Z. és társai vonós-négyese megérde-
melt zajos tapsokat arattak. Különösen szép volt legifjabb 
Szász Károly remek költeménye a könyvek versenyéről, 
melyben az elsőségért versenyző lyrai, epikai és drámai 
költészet és tudomány könyveivel szemben a »könyvek-
könyve®, a biblia, nyeri el a pálmát. Költészetből, tudo-
mányból emberi lélek szól, a bibliában Isten lelke nyilat-
kozik meg. A közönség, mely a melléktermet és a karzatot 
is zsúfolásig megtöltötte, emelkedett hangulatban távozott. 
A persely-pénz 52 frt. volt. 

* Március 15 iki ünnepélyek Ennek a nevezetes 
napnak évfordulóját iskoláink most már országszerte meg-
ünnepelik. A budapesti ref. theologiai ifjúság önképző 
köre által rendezendő emlékünnepély műsora: Karének. 
Előadja a theol. énekkar. Elnöki megnyitó. Kenessey Béla 
theol. tanár. Alkalmi beszéd. Csűrös Is'ván theologus. 
Szaval Szeles József theologus. Részlet »Bánk-Bán «-ból. 
Zongorán előadja Székely József theologus. Felolvas Szász 
Béla theologus. Szaval Hegyi Károly theologus. Karének. 
Előadja a theol énekkar. — A református ifjúsági egye-
sület tagjai a szokásos keddi összejövetelükön, március 
13-án ünnepelték meg a nagy nap évfordulóját. Szabó 
Aladár főtitkár rövid megnyitója után Gergely György 
joghallgató (Gergely Károly lelkésztársunk fia) tartott 
emelkedett szellemű, lendületes felolvasást a március 15-iki 
eseményekről és eszmékről; azután az egyesület vonós 
zenekara játszott tetszéssel fogadott darabokat; majd Szász 
Béla theologus szavalta el nagy hátassal Indali Gyula 
»Március Idusán* című költeményét; utóbb Haypál Benő 
budai h.-lelkész éneke gyönyörködtette a közönséget, mely 
befejezésül elénekelte Kölcsey »Hymnus«-át. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság felolvasásai. 
Március 9-ikén Kenessey Dezső főgimnáziumi tanár olva-
sott fel ily címmel: A protestantismus hatása a közok-
tatásra. A sokoldalú tárgyból nehánv érdekes vonást 
választott és domborított ki felolvasó. Abból indult ki, 
hogy a ki gyermekeket nevel, önmagát is neveli. Az élet 
is nevel, a társadalom is nevel. A jó iskola az életnek 
nevel. Azután rátért, a keresztyénség nevelő hatásának 
jellemzésére. A keresztyénség, mondá többek között, nagy-
nevelő erőt vitt be a társadalomba, sokkal nagyobbat és 
egyetemesebbet, mint az ókori szellem. A középkor azon-
ban az egyház és egyesek számára monopolizálta a neve-
lést. A római keresztyénség kevés eredetit és maradandót 
produkált a nevelés terén. Az olasz renaissence a külső 
boldogulásra, a német humanismus komolyabb tudásra 
nevelt. A reformáció, a mely a keresztyénséget vissza-
vívta az egyén és társadalom számára, a nevelésügy 
terén is nagy reformokat létesített. A nevelést a nép és 



a társadalom közkincsévé tette s a nevelés céljává az 
egyéniség kiképzését tűzte. Ezt a célját leghamarabb 
Hollandiában érte el. Németországban inkább az egye-
temi oktatást juttatta önállóságra és szabadságra. Hazánk-
ban a közép- és elemi-iskolákban lüktetett legerőtelje-
sebben az autonom nevelés szelleme, mely a politikai és 
nemzeti autonómia kivívását mozdította elő. A protestáns 
nevelést felolvasó organikus nevelésnek nevezi, mely az 
egyéni tehetségek szabad kiformálását tartja szem előtt. 
A felolvasás élénk és szellemes volt, de kissé elsietett és 
bevégzetlen. — Jövő alkalommal Fejes István s.-űjhelyi 
lelkész fog felolvasni ily cím alatt: A prot. egyház fel 
adata, tekintettel a jelen egyházpolitikai és társadalmi 
kérdésekre. 

* Belmissziói tevékenység hazánkban. A val-
lásos összejövetelek, estélvek, felolvasások eszméje lassan 
bár, de mind több és több helyen nyer megvalósulást. 
Mint Lapunknak írják, mult hó utolsó napján Eperjesen 
is tartatott vallásos tárgyú felolvasás. Ctengey Gusztáv 
theol. tanár olvasott fel a protestantismus eredetéről és 
jelentőségéről A szép számú közönség nagy tetszéssel 
fogadta a tartalmas felolvasást. Ugyancsak Eperjesen, 
mint a »Hajnal« írja. a theol. intézet körében Mayer Endre 
theol. dékán és Dianiska András lőcsei lelkész ösztön-
zésére »Belmissziói egyesület* alakult, mely egyfelől a 
theologusokkal akarja a belmissziőt megkedveltetni, más-
felől a nagy közönség körében törekszik a bel misszió 
iránti érzéket fejleszteni. — Nagy-Becskereken, mint a 
»Keresztyén < írja, szintén belmisszió társulat van kelet-
kezőben. Az ügy élén Szalay József lelkipásztor áll, ki 
mindazokat, a kik az Úr Jézust szeretik s az ő országa 
terjesztésében önként, szabad akaratból dolgozni akarnak, 
egy szent szövetségbe akarja összegyűjteni. »Első Magyar 
Missziótársulat* lesz ennek az egyesületnek a címe, mely 
alakuló közgyűlését március 18-án, virágvasárnap délután 
három órakor fogja megtartani Nagy-Becskereken. — 
Bölcskén, a tolnai egyházmegyében is megkezdték a val-
lásos összejöveteleket, felolvasásokkal, énekléssel stb. Az 
ügy élén a lelkész és a tanítók állanak. Munkájokat 
iskolai könyvtár létesítésével is összekötötték. Elismerés 
a buzgó vezetőknek, Isten áldása szálljon, nemes mun-
kájokra!— A hernád-vécsei ev. egyházban a lelkész min-
den vasárnap este vallás-erkölcsi felolvasást tart, melyet 
ének és ima előz meg s zár be. A nép rendkívül ked-
veli ezeket az összejöveteleket s nemcsak az egyháztagok, ' 
hanem a más vallásúak is buzgón látogatják. Az egyház 
kebelében olvasó-kör is alakult. 

* Belmisszió Budapesten. A budapesti lelkészek 
értekezletén márcuis 12-én Kovács József vallástanár tar-
tott előadást, mely után az egyházi értekezletekről folyt 
eszmecsere; a Lorántffí Zsuzsánna,-egyesület (a most szer-
vezkedő pesti református nőegylet) legutóbbi összejövetelén 
Hamar István püspöki titkár olvasott fel az angol nők 
szeretet-munkájáról; a ref. ifjúsági egyesület keddi gyű-
lésén, március 6-án dr. Szabó Aladár tartott felolvasást 
e cím alatt: A mi hitünk meggyőzi a világot; a hold-

utcai vallásos estélyen Kenessey Béla és Szabó Aladár, 
az erzsébet-körúti vallásos összejövetelen Fatonay Dezső 
katekheta tartottak vallásos beszédeket: a »Reformátusok 
közművelődési egyesületé«-ben, márc. 11-én Petri Elek 
fejtegette a nagyheti szenttörténelem főbb eseményeit, külö-
nösen szépen magyarázta meg lélektani és történeti alapon 
a Júdás árulását. 

* Nagy alapítvány protestáns árvaházunkra. 
Budapesti prot. országos árvaházunk nagyszerű alapít-
ványt kapott. Néhai Zámory Kálmán komárommegyei 
nagybirtokos s budapesti háztulajdonos végrendeletileg 
százezer korona alapítványt tett árvaházunkra és húszezer 
koronát hagyott a gazdasszonyok országos árvaházára. 
A magában is ritka szép tett értékét növeli az a körülmény, 
hogy a nagy örökhagyó római kath. vallású volt, s a 
protestantismust szép lelkű neje, Káldy Ida úrnő útján 
szerette meg, kinek férfi ágon nem rég kihalt családja 
a magyar protestantismussal eddig is annyi jót tett. Em-
léke legyen áldott közöttünk! 

* A biblia-társaság havi tudósítója (>The Bible 
Society monthly Reporter*) folyó évi márciusi füzetében 
T D. (Duka Tivadar) meleg szavakban emlékezik azokról 
az ismertető cikkekről, melyek Lapunk f. évi 3—4-dik 
számában Hamar István tollából a brit és külföldi biblia-
társaságról megjelentek. Teljesen igaza van derék hazánk-
fiának és hitsorsosunknak, midőn azt mondja, hogy hazánk 
jelenlegi válságos viszonyai között a béke és siker egye-
düli igaz erőforrása Istennek kijelentett igéje! Igen. tuda-
kozzuk az Írásokat, ne csak mi lelkészek, hanem minden 
keresztyén lélek, világi és egyházi, férfi és nő, művelt és 
műveletlen, mert Istennek hatalma az minden hívő üdvös-
ségére ! 

* A gyülekezetek életéből. A hódmezővásárhelyi 
egyháztanács folyó hó 5-én tartott gyűlésében intézkedett 
az egyházi adó összeírás módjáról, a m.-kakucsi egyház-
nak temploma kijavítására 15 frtot, az új-banovczei 
szeretetháznak 3 frtot ad; s a szegedi egyház által rende-
zett sorsjáték sorsjegyeiből 10 darabot megtart; köszö-
nettel vette tudomásul a hódmezővásárhelyi Takarékpénztár 
55 frt, a Népbank 40 frt és a központi Takarékpénz-
tár 30 frt adományát; a makórácz-útféli iskola építésére 
az árlejtést elrendelte; elrendelte a pusztai temető hely 
megvételét; tudomásul vette a Református nőegylet meg-
alakulását ; elhatározta, hogy az új templom felépülésének 
100 éves fordulója alkalmából ez év tavaszán ünnepély 
tartassék s annak rendezését egy bizottságra bízta; a 
lelei egyház segélykérvényét ajánlattal terjeszti a városi 
tanácshoz ; újból megalakította a vasárnapügyi bizottságot 
s a végből, hogy a tisztviselők is megszentelhessék a 
vasárnapot, átirt a városi hatósághoz és járásbírósághoz. 

* A Mária Dorothea egyesület március 11-én 
tartotta közgyűlését az új-városházában. A közgyűlés elé 
terjesztett s hozzánk is beküldött jelentésből világosan 
kitűnik, mily áldásosán működik a tanítónők e tevékeny 
egyesülete. A jelentés adatai szerint egy minta alapszabály-
tervezet kidolgozása folytán a vidéki köröket szervesebb 
kapcsolat egyesíti a központtal. A »Tanítónők Otthona* 
(nyugalomba vonult, elaggott, vagy munkaképtelenné vált 
tanítónők állandó otthona, munkaképes, ideiglenesen alkal-
mazásnélküliek részére átmeneti tartózkodási hely) szerve-
zetét s alapszabályait, a szerzett tapasztalatok alapján, 



a korviszonyoknak megfelelőbbé tették s az »Otthon« meg-
nagyobbítására szükseges építkezések céljából gyűjtést 
indítottak, mely már is 4000 frlot hozott be. A fővárosi 
viszonyok folytán azonban az évi teljes tartásdíjt 300 írtról 
420 frtra kellett emelni, így azonban már deficit, nélkül 
fennállhat. Jelentékeny hatással működött az egyesület a 
tanítónők között a kartársi szellem és összetartozóság 
fejlesztésében, felolvasásaival az általános és szakműveltség 
terjesztésében. Az egyesület: összes bevétele 21841 frt 
30 kr., összes kiadása 19294 frt 79 kr., pénztári marad-
ványa 2546 frt 60 kr. Az összes vagyon 84156 frt 05 kr., 
ebből az *Otthon* háza 55505 frt 86 krt képvisel, a 
vidéki köröké 4422 frtot; az 1894. évi költségvetés 
16396 frt bevétellel s 10400 frt kiadásai van előirányozva. 
Számos hazai fürdő kedvezményt engedett az egyesület 
tagjainak. Ceméthén (Eperjes mellett) pedig állandó üdülő-
házuk van a tanítónőknek. Az egyesület elnöke Csáky 
Albinné grófné, tevékeny titkára dr. Radnay Jenőné 
Vámossy Hona úrnő. 

* A gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat 
tárgyában a mult hét folyamán többször ülésezett a kép-
viselőház közoktatási bizottságá. A vita főtárgyát képező 
1-ső §-t a kiküldött albizottság következőleg állapította 
meg: »Különböző bevett vagy törvényesen elismert vallá-
sokhoz tartozó házasok házasságuk megkötésétől számított 
hat hó alatt egyszer s mindenkorra megegyezhetnek arra 
vonatkozólag, hogy gyermekeik valamennyien az atya 
vagy anya vallását kövessék.* A második szakasz első 
bekezdésének szövegezését következőképen állapították 
meg: »Az 1. §-ban körülírt megegyezés hiánya esetén 
a gyermekek szülőik vallását nemük szerint követik, illetve 
abban neveltetnek, a mennyiben ezen vallás a bevett vagy 
törvényesen elismert vallások közé tartozik.* A szakasz 
többi pontjának tárgyalása folyamán a bizottság elvileg a 
következőknek felvételét határozta el, a szövegezés végleges 
megállapítását későbbre halasztván: A bevett vagy tör-
vényesen elismert vallások egyikéhez sem tartozó szülő 
jogosítva van megállapítani, hogy saját nembeli gyermekei 
a bevett vagy törvényesen elismert vallások melyikében 
neveltetnek. Ha az illető szülő ezt nem állapítja meg, 
mindkét nembeli gyermekek a másik szülő bevett vagy 
törvényesen elismert vallásában nevelendők. Ha egyik 
szülő sem tartozik valamely bevett, vagy törvényesen 
elismert vallásfelekezethez, a szülők egyszermindenkorra 
megállapítják azt, hogy gyermekeik melyik bevett vagy 
törvényesen elismert vallásban nevelendők. Ha erre nézve 
a tanköteles kor eléréséig nem egyeznének meg, azt, hogy 
a gyermekek mely bevett vagy törvényesen elismert vallás-
ban neveltessenek, a rokonok meghallgatásával a gyám-
hatóság állapítja meg.« A bizottság által átdolgozott javas-
latot megállapított szövegében jövő alkalommal közöljük. 

* A házassági törvényjavaslat a képviselőház 
ban még mindig az általános tárgyalásnál járja. Jelen-
tékenyebb beszédeket mondottak mellette: Helfy Ignácz, 
Matuska P., Jetiinek Arthur, és különösen Eötvös Károly, 
ki a következő határozati javaslatot terjesztette be: 
»Határozza el a képviselőház, hogy a szőnyegen levő s 
a házassági jog rendezéséről szóló törvényjavaslatot elfo-
gadja és egyúttal utasítja a kormányt, hogy e törvényja-
vaslat, törvénynyé válta után azonnal az 1848. évi XX. t.-c. 
rendelkezésének megvalósítása és életbeléptetése tárgyá-
ban a megfelelő törvényjavaslatokat terjeszsze elő*. — 
Ellene szóltak: Beöthy Ákos, Bartók L., Ugrón Gábor 
(ki a fakultatív polgári házasság mellett érvelt), Asbóth 
János, Györffy Gy. stb. Az általános vita nem sokára 
véget ér. 

* A kassai egyház ünnepe. A kassai református 
egyház húsvét első napján ünnepli meg fennállásának 
250 éves jubileumát. I. Rákóczy György védelme alatt 
az ő fejedelmi lakásán 1644. húsvét első napján tartatott 
a legelső református istenitisztelet. Kassán addig lutherá-
nusok voltak a protestánsok. Az ünnepélyt egész csend-
ben tartják a kassai kálvinisták, kik erre az alkalomra 
a hívek adakozásából egy 220 frtos úrasztali kelyhet 
készíttetnek, hogy egy XV. századbeli sodrony-zománcos 
becses kelyhüket a kopástól megóvhassák. Irodalmilag azzal 
lesz megörökítve az évforduló, hogy az egyház tevékeny 
lelkésze, Bévész Kálmán megírta az egyház alakulását, 
melyet a Prot. Irodalmi Társaság épen most adott ki ily 
cím alatt: »Százéves küzdelem a kassai református egy-
ház megalakulásáért.« Az ünnepélyen részt vesz Kenessey 
Béla budapesti theol. tanár is, ki az istenitisztelet alkal-
mával az úrvacsorai beszédet fogja tartani. 

* Gyászrovat Március 9-én Deésen elhunyt Mtdgyes 
Lajos ev. ref. lelkész, élete 77 ik évében. Medgyes az ötvenes-
hatvanas években kedvelt költő és hatásos egyházi szónok 
volt. 1844 óta volt a deési egyház lelkipásztora, de szemei 
már a 70-es években nagyon meggyengültek s azóta csön-
des visszavonultságban élt. »Erdélyi lant* című verskötete 
1846-ban jelent meg. Irt négy kötet különböző egyházi 
beszédet és öt rendbeli imádságos könyvet, melyeket páthosz 
és virágos stylus, sőt dagályosság jellemeznek. Összes 
költeményei most vannak sajtó alatt. Béke hamvaira! 

Pályázati hirdetmény. 
A szatmári ev. re/, egyház kántor-orgonistái állásá-

nak betöltésére vonatkozólag. 
Évi javadalmazás: 
1. Készpénzben, havonként előre . . . 400 frt 
2.Telekkönyvileg 10 kataszteri hold 697 • ö l 

tényleg 11 köblös föld, 1200 nőiével 9 frt 9 kr. 
tiszta jövedelmet számítva köblösönként. . . 100 » 

3. 10V2 km- tűzifa a város erdejében, 
köbméterenként 1 frt 90 krjával számítva . . 20 » 

4. Stóla 1 — 6 évi közép számítással 4600 
lélek után . . ^ 180 » 

Összesen 700 frt 
A megválasztandó kántor-orgonista a fentebbi fize-

tésen felül természetbeni lakásban, kerttel részesül. Köte-
lessége az egyházi éneklés vezetése a templomban és 
temetéseknél, tanítása az iskolában és orgonázás a tem-
plomban a városi műigényeknek megfelíelő sznvonalon. 

Tanítói oklevéllel kell bírnia, hogy a fitanítói állá-
sok bármelyikének megüresedése esetében az V. és VI. 
elemi osztály tanítását, melyből a temetésre járó tanít-
ványok alkalmaztatni fognak, vezethesse. 

Ezen tanítói állás betöltése esetében évi készpénz-
beli fizetése feljebb lesz emelve, vagyis 500 frtban lesz 
megállapítva. 

Pályázati kérvények f . évi március Sí ik napjáig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők be. 

Az egyháztanács elnöksége. 
RORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN, 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 

Harminchetedik évfolyam. 1 2 - ( i i k SZáíTl. Hmlapest, 189*. március 22. 

Szerkesztőség-: 
IX. hevület, Pipa útra 23. szitut, hová a kéziratok 

cimzendök. 
K i a d t f - l i i v a t a l : 

Uortiyátiszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, di jak intézendők. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő és l a p t u l a j d o n o s : 
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 . 

M e g j e l e n i k m i n d e n c s ü t ö r t ö k ö n . 

Klftfizetési ára : 
Félévre: 4 frt !í<) /••»•,• egész évre : 9 frt. 

Ejjj/es szútn ára ÜO kr. 

KOSSUTH LAJOS meghalt. 

H mitől napok óla rettegett a magyar n e m z e t : beköve tkeze t t A je lenkori magyar ság legnagyobb 
embere , az ú jkor i Magyarország egyik megteremtője , önkény tes számkive tésben , Tin in váro-
sában , márc ius 20-án nagy lelkét kiadta. 

Gyászt, öltött Hunn ia , Kárpá toktó l Adriáig. Könnyek á r j á b a merü lnek szemeink. Si ra t juk a 
nemze t atyját , Kossu th apánkat . Ki nemze té t anny i r a szerette, kit nemze t e anny i ra bá lványzot ! : 
ilyen magyart , ilyen fiút keveset szült Hungár ia . 

A népek álmait virasztó jóságos Isten végtelen kegyelme adta őt nekünk . Abból az erőfor-
rásból küldte , h o n n a n a nemze tek nagyjai s z á r m a z n a k . Fe l ruház ta a te remtő lélek, a varázsló 
sző, a lángra gvuj tó toll, s a cselekvő erő c sudás ha ta lmáva l . 

Aztán beállította t ö r t éne lmünknek abba a fényes korszakába , mely a megvénhed l mult 
helyébe nagy szellemek he ro ikus küzdelmével , Istentől nyer t magasz tos erőikkel ú j világot, fényes 
jövőt volt a lkotandó. 

Az á ta lakuló Magyarország vezérei között Kossu th a legnagyobb, a legelszántabb, a legtün-
döklőbb és a legtragikusabb. 

Az Isten kegyelméből való politikai író és szónok, ki lángszavával éleire ébresz té s merész 
tet tekre gyuj tá nemze te s z u n n y a d ó erőil. Az Isten, kegyelméből való népvezér , ki a szolgaságban 
sínylődő jobbágy-népet a szabadság igérelföldére vezette. 

krA Isten kegyelméből való államférfiú, ki nemze te ódon á l lamszerkezeté t m o d e r n szabadság-
in tézményekkel , kiterjedt politikai jogokkal ú j já alkotta. 

Az Isten kegyelméből való honvédelmező, ki midőn a meg támado t t nép- és á l lam-szabadságot 
fegyverrel kellett megvédeni , lánglelkével, gyúj tó szavával fegyverbe tudta állítani a nemzet fiait, 
s v i lágbámulta hősiesség, tündöklő önfeláldozás, megdicsőí tő m a r t y r i u m s b u k á s á b a n is győzelmes 
s zabadságha rc sz in terévé varázsol ta a haza fö ld jé t 

Nemzet i nagyságunk ez isteni tűzpróbá ja u t á n is, a le igázásban is, a számkive tésben is, 
a k ibékülés u t án i s : K o s s u t h a régi marad t . Hű követője a nemzet i nagy t radi t ióknak, megszemé-
lyesítője a mul t e szménye inek . Távol hazájától , bús számkive tésben , eleinte merész felszabadí lás i 
kísérletekkel foglalkozva, aztán teljes l e m o n d á s b a n , élte le élete második felét 

Csudált, bá lványozot t a lak ja nemze tének . Tes tben hóná tó l távol, de lélekben itt j á rva , közöt-
tünk élve, e lméket izgatva, sziveket vezérelve. Népünk dalába szőtte, legendákkal vet te körül , atyjá-
nak nevezte el a nagy honta lan t . Oracu lumkén t leste szavait , evangél ium gyanán t olvasta izeneteit 
s á l landó bucsu j á r á s t ta r to t t a tur ini öreg remetéhez . »Soha ember a nép szivéhez közelebb nem 
fért, soha ember h ívebben szeretve n e m volt, soha ember t a r tó sabban magához n e m kötöt te a 
ra jongó gyermeklelkek tiszta szeretetét, mint Kossu th Lajos.« 

Sirasd, magyar nép, s i rassuk, honfiak, elköltözött nagy fiát h a z á n k n a k . Ne szégyenelji ik a 
bána t könnyeket , melyek éret te omlanak . De ne felej tkezzünk el a hála könnyeiről sem, hogy Is ten 
kegyelme őt n e k ü n k adta , örök dicsőségül nemze tünknek , fénylő példájául a hazasze re t e tnek! 



F e l t á m a d á s ü n n e p é n . 

A természetben a tenyészet feléledésének, 
az egyházban a Megváltó feltámadásának ünnepét 
üljük. Mindkét helyen az élet diadala a halálon, 
a természetfeletti erő győzelme az anyagi világon. 
Fölemelő, dicső ünnepek, melyeken szent fölma-
gasztosultsággal kiált fel a vallásos hi t : hol vagyon 
halál, a te diadalmad? hol van, koporsó, a le 
fullánkod? Az Istennek legyen hála, ki adott nekünk 
diadalmat a Jézus Krisztus által. 

E hitbeli fölmagasztosultság fényes szövétne-
kénél szemléli lelkünk a népek és szívek törté-
netét, ezekben is vizsgálva az élet és halál nagy 
problémáját. S a hol az egyesek és nemzetek el 
nem szakadnak az örökkévalóság életadó gyökeré-
ről, hanem a hit rostjaival a természeti és szel-
lemi világ teremtő-fentartó ősalapjához vannak 
nőve: ott lelkünk mindenütt megtalálja a földi 
muló létbe benyúló öröklő erőket, az ideigvaló 
valóságok örökkévaló tartalmát. Meglátjuk az igaz-
ságot a tudomány és művészet gyakori tévedései 
között is; felismerjük az erkölcsiség törvényei, 
parancsai, erényei és ideáljai örökkévalóságát a bűn 
és gyarlóság dacára is; megtaláljuk a tökéletese-
dés, szabadság, szeretet és örök béke hónál: 
a földre szállott istenországot; megérezzük azt 
a magasabb, szellemi világol, melyei tér és idő 
nem korlátoz, enyészet és halál meg nem semmisít; 
felemelkedünk abba az örökkévalóságba, melyből 
az örök kegyelem elküldte a maga szent fiját 
az emberiség megváltására s örök igéjét és szent 
evangéliumát, hogy a ki benne hiszen el ne vesz-
szen, hanem örök életet vegyen: fölszárnyalunk 
abba a mennyországba, melynek életadó, vigasz-
taló s megszentelő lelke szentlélekként alászáll, 
hogy újjászülje, megszentelje és megdicsőítse a földi 
lét gyarlóságai által megvénhedt. elalélt s sokszor 
megfertőzött lelkeinket! 

Sajnos, hogy az örökkévalóságból lel kezelt 
emberi lélek sokszor elszakad teremtő atyjától; 
sajnos, hogy a halált meggyőzött Istenfiával való 
életközösséget gyakran megszakítja hite vesztett 
elménk s elfásult szívünk; és sajnos, hogy a lel-
kek lelkének életébresztő és ujjászülő hatalma 
alól gyakran elvonjuk könnyen aléló lelkeinket. 
Hitközönv, vallási lankadás és erkölcsi ernyedés 
vesz erőt minden olyan lelken, mely elhanyagolja 
vagy csak meglazítja az Istennel való életközös-
séget. 

A vallás-erkölcsi lankadás és ernyedtség jelei 
hazánkban is, közöttünk is még kétségtelenül 
mutatkoznak. Bár az is bizonyos, hogy szórvá-
nyosan s bizonyos irányban ébredés jelenségei 
is találhatók A napi renden levő valláspolitikai 
kérdéseknek is van némi részök abban, hogy a 

lelkek figyelme és érdeklődése a vallás felé kezd 
fordulni. De ez a külső, mondhatnám, felszínes 
megmozdulás még nem valódi vallás-erkölcsi ébre-
dés. A lelkeknek hitbeli vallás erkölcsi ébredésre 
van szüksége; lélekbeli belső megujulásra, mely 
felfrissítse, erkölcsi tartalommal telítse, igaz esz-
ményekkel töltse meg az egyéni, egyházi és nem-
zeti élet minden mezőit. 

Most a feltámadás ünnepén vegyük számba 
az igazi életadó erőket s lássuk be, hogy a hőn 
óhajtott új élet. új erő és vallás erkölcsi feltá-
madás egyedül csak a végetlen hatalmú és ke-
gyelmű Isten örök erőiből indulhat meg. Győződ-
jünk meg szent meggyőződéssel, hogy élet, megújulás 
és feltámadás csak az örökké élő és éltető Istenből 
fakadhat. S ezt az első szent meggyőződést kövesse 
az a második belátás, az az önmeggyőzés, hogy 
az örök kegyelmű s végetlen szerelmű Isten a 
maga életadó, megváltó és megszentelő erőit 
Krisztusban és az ő evangéliumában az ő gyer-
mekeinek ingyen kegyelemből nemcsak az idők 
teljességében nyilatkoztatta ki, hanem most és 
minden időben, minden léleknek és minden nem-
zetnek ingyen kegyelemből osztogatja, megadja. 
Csak egyet kiván: hitet, bizodalmat, s élő remény-
séget amaz örök erők isteni hatalmában. 

Csak a megváltó, megszentelő és megújító 
Istenben való hit által juthatnak akár az egyes 
lelkek, akár a családok, akár a nemzetek az újjá-
szülő és feltámasztó isteni erők birtokába. S a 
mily bizonyos, hogy Istenen kívül nincs üdvös-
séges, istenes élet, ép oly bizonyos az is, hogy 
azok az üdvözítő isteni erők hit nélkül semmi 
módon és semmi úton a mi lel keinkbe be nem 
költözhetnek. A mi üdvösségünknek alapja és 
erőforrása egyedül csak az isteni kegyelem, és 
felfogó szerve, lélekbe vezető csatornája egyedül 
csak a Jézus Krisztusban való rendülellen hit. 

A ki tehát akar feltámadást, vallásos élet 
megújulását az anyaszentegyházban; a ki óhajt 
erkölcsi tisztulást, újjászületést a családi és tár-
sadalmi életben; a ki vágyik erkölcsileg nagygyá, 
lélekben nemessé, erőben hatalmassá tenni e nem-
zetet; a ki igaz boldogságra, lelki-testi békességre 
akarja vezetni a lelkeket: az ébreszsze föl, serkentse 
föl, erősítse meg embertársaiban, családjában, gyüle-
kezetében a teremtő, megváltó és megszentelő Isten-
ben való hitet. Evégből vezesse el a kétkedő lelke-
ket az emberiségért szenvedett, meghalt és feltámadt 
Krisztushoz s Istennek az ő szet fija földi törté-
netében megmutatott szeretetteljes hatalma és fel-
séges erői meggyőzik a felől, hogy a jóságos ég 
végtelen malasztja szelíd szeretettel és végetlen 
hatalommal őrködik a mindenség és az emberiség 
sorsa fölött. 

Imádkozzatok hitért s e hittel vezessétek 



Istenhez a lelkeket: akkor megtaláltátok az életet 
megújító erőket , s az emberek leikeiben, a csalá-
dokban. a társadalomban és a nemzet életében 
is lészen feltámadás! V. 

A gyermekek vallásáról. 
Ismerve az egyházpolitikai javaslatokat, figyelemmel 

kísérve az érveket, melyek niellettök és ellenék felhozat-
tak : félelem nélkül, sőt bizodalommal nézek megvalósu-
lásuk elé. Örömmel üdvözlöm a polgári hazasságot, mint 
olyan intézményt, mely nemzetünk életében új korszakot, 
a magyar állameszme erősbülését jelöli, s nem féltem 
tőle, mint pap sem, sem az erkölcsi, sem a vallásos életet. 
A polgári házasság természetes folyományának tartom 
a polgári anyakönyvezést. A zsidóság recipiálása nem 
csupán a szabadelvüség; de a keresztyén morál s a 
magyarság jól felfogott érdekének diadala. Hisz az üdvö 
zítő szellemétől áthatott lélek azt vallja: Eggyek vagyunk 
mindnyájan az Ür Jézus Krisztusban; mert ő nemcsak 
azokért szenvedett, kik őt befogadták, de azokért is, kik 
bezárták szemöket az általa hozott világosság előtt. Mint 
magyaroknak, az a kötelességünk, hogy ne azt keressük, 
a mi elválaszt, hanem a mi összeköt bennünket 

Van azonban a megvalósítani szándékolt javaslatok 
között egy, a gyermekek vallása, melyre ha csak rágon-
dolok is, szivem megremeg, lelkem elborul; mert szinte 
látom a sötétség lovagjait, a mint szerte járva ragadozzák 
el a gyengébb, szegényebb egyházak csemetéit: a vegyes 
házasságból származott gyermekeket, rábeszéléssel, fenye-
getéssel. ígéretekkel. És az igazság is az ő részükön lesz, 
ha az 1868. évi LI1I. t.-c. 12. §-a változás alá jő, mert 
ez esetben a lelkekkel űzött kalmárkodásukat maga a tör-
vény szentesíti. * 

Nem vagyok az elmélet, hanem a gyakorlat embere. 
A theoriák felállítását hagyom a bölcseknek, a nagyok-
nak. Én, az egy talentumos közkatona, csak néhány pél-
dát akarok felhozni saját tapasztalataimból, a melyekből 
bárki is megítélheti: vájjon a képzelődés hiteti-e el velünk, 
vagy pedig az élet tanított meg bennünket aggodalommal 
tekinteni a gyermekek vallását megváltoztatni szándékolt 
javaslat elé ? 

A nevelés s a hitelvek azok. melyek első sorban 
a katholikusok részére billentik a mérleget. Mi, híven az 
Írás szavaihoz, azt tanítjuk : Minden egyházban lehet 
üdvözülni, ha Istenfélelem s emberiszeretet lakozik a 
szívben. Nem így »az egyedül idvezitő egyház!« Hisz 
szerinte egyetlen egyház van: a római katholikus. A ki 
ezen egyházhoz nem tartozik: eretnek, szakadár. Isten 
szeretetéből, Jézus által szerzett jókból kivettetett bűnös, 
kire megvetéssel, vagy legjobb esetben szánalommal 
tekinthet az igazi hivő, mint olyan egyénre, ki előtt be 

F Itt egy kis tévedés van. A törvényjavaslat nem szentesíti 
a lélek-fogdosást, a mint az 1868-iki törvény sem óvott meg tőle. 
Biztos oltalmat ez ellen csak a hitszilárdság nyújt. Szerk. 

van zárva az üdvösség ajtaja. Erős szavak, melyek, fáj-
dalom, sokfelé hitelre találnak! Nem e mellett bizonyít-e 
az a jezsuita atya, ki a bűnös asszonyról tartott magya-
rázata közben a jelenlevő ref. fiúkra mutatott, tanítványai 
nagyobb épülésére, azok anyját mutatván be úgy, mint 
a bűnös asszony még bűnösebb utódait, mert a bűnös 
nőnek az Űr megbocsátott, de az eretnekek elől még a 
jóságos Isten is elrejti kegyelmét. Tanítványait, a városukhoz 
közel fekvő ref. faluba vitte sétálni a jezsuita tanár. A 
jóra, rosszra egyaránt fogékony gyermekekkel, mint egy 
indus pagodát bámultatja. meg a ref. templomot, s kereszt-
vetések között, ég felé forgatott szemekkel beszéli el nekik, 
hogy ez az »eretnekek háza«. Összetett kezekkel, remegő 
hangon kéri őket: valaha be ne tévedjenek a »kárhozat 
tornácába«, mert azzal nemcsak magukat, de szüleiket 
s rokonaikat is átszolgáltatják »az ördög hatalmának*. 
A ref. apa kath. leánykája zokogva megy haza az isko-
lából. Szülei unszolására végre is megvallja, hogy édes 
atyját siratja, mert a hitoktató ur azt mondta neki: 
»Leányom ! minden eretnek el fog kárhozni, a te apád 
is, mert az is eretnek«. Ezeket hallva, ezeket tudva, én 
képtelen vagyok elhinni, hogy az ilyen szellemben fel-
növekedett gyermekek, más vallású egyénnel lépve házas-
ságra, beleegyeznék bármiért is abba, hogy a katholikus 
valláson kívül más vallásban neveltessenek gyermekeik; 
mire a felvilágosodott, emberszeretetben, vallásos türe-
lemben nevelt prot. fél, még ha hithű prot. is, annyival 
is inkább, ha nem az, megadja a beleegyezést: »Mindegy, 
fia kath. lesz is, csak becsületes legyen«. Szerintem tehát, 
míg Róma zsoldosai nem Isten, hanem a pap akaratá-
nak teljesítésére, nem türelemre, hanem türelmetlenségre, 
nem szeretetre, hanem gyűlöletre oktatják a rájok bízot-
takat : az idézett törvény megváltoztatását, saját jól fel-
fogott érdekünkben, nem kívánhatjuk. (De a kérdéses tör-
vény, mint a felhozott esetek is mutatják, eddig sem aka-
dályozta meg jövőre sem szünteti meg az ily türelmetlen 
szellemű nevelést. Szerk.) 

Az 1868. évi LIII. t.-c. 12. §-ának fentartását külö-
nösen óhajtatja velünk saját egyházunk szegénysége, s a 
római kath. egyház gazdagsága. Mert ez az egyik oka 
annak a szomorú ténynek, hogy míg nálunk a felsőbb 
leánynevelő intézet ritka, mint a fehér holló: addig a 
római katholikusoknál majd minden jelentékenyebb város-
ban találunk vagy egyet. Szegénységünk az oka annak, 
hogy a leánynevelés nálunk aránytalanul többe kerül, 
mint a római egyháznál, mely gazdagságánál fogva nem-
csak olcsóbb iskoláztatást adhat, hanem arra is képes, 
hogy teljesen ingyen-oktatásban részesítse a vegyes házas-
ságból származott leánykákat, s így biztosítsa számukra 
»az örök ödvösséget«. (Ez már igaz. de akkor teljesen 
igaz, ha az a nevelés igazán evangéliumi keresztyén neve-
lés. Szerk.) Mert ne ringassa magát senki abban a boldog 
csalódásban, mintha nem akadna prot. apa, ki hálával, 
a kath. egyház nagylelkűségét, bőkezűségét (könnyű neki) 
magasztalva, örömmel ne fogadná el az ilyen ingyenes 
nevelést. Egy magasabb állású hivatalnok, a ki — közbe 



vetőleg legyen mondva — ref. papfiií, ilyen ingyenes zárdai 
neveléssel boldogította mind a három leányát. így történhe-
tett meg azután, hogy a ref. lelkész unokái nevetve, gúnyo-
lódva tettek csipős megjegyzéseket a papi nevezetre vágya-
kozó »prédikátorokra*, pedig hát kitől nyerték az isteni 
Íogot?stb. Szép birtokú, kath. világi hivatalnok ref. vallású 
leányát zárdában nevelteti. Bocsánatot kérek, ott havon-
ként potom 12 frtot kell érette lizetni, míg a prot. intéze-
tekben (utánna jártak) sokkal többe kerülne. És emellett 
a tiszt, nénék milyen jók hozzá! Nem is éreztetik vele, 
hogy ő csak »kálomista*, mennyit tanult, mennyire haladt, 
öröm a leveleit olvasni! Egyben én is tapasztaltam, még 
pedig fájdalmasan, hogy sokat haladt a leányka. Mert 
négy hónapi zárdai nevelés után, a karácsonyi isteni 
tiszteleten, nagyobb buzgósággal, nagyobb kecsesei hányta 
magára a keresztet, a ref. hívek lelki épülésére, mint 
akármely tizenhárom-próbás pápista papgazdasszony cseme-
téje. Az ilyen tapasztalatok szintén arra indítanak, hogy 
ismét így szóljak: fentartandó az LIII. t.-c, 12. §-a mind-
addig, míg anyagilag is nem állunk ott, hol róm. kath. 
atyánkfiai; mert míg a vegyes házasságokból származott 
leány-gyermekek jó része zárdai nevelést kap, talán épen 
a szegénység miatt, bizony mondom, nagy szükség van 
a törvény tekintélyére. Mert ha az olyan leányok, minők-
ről fentebb említést tettem, más vallású férfival kötnek 
házasságot, határozottan állítom, hogy a vakbuzgóvá tett 
kath. nő kierőszakolja összes gyermekei számára a kath. 
nevelést; mikor pedig prot. leány kap zárdai nevelést, 
ha teljesen el nem idegenedik is vallásától, de közönyössé 
lesz iránta, meghajol a vallásában buzgósággal, talán épen 
bigottsággal nevelt kath. férfi akarata előtt. 

És mit szóljunk arról a kath. úri nőről, ki prot. 
fiát prot, iskolába járatta; de ugyanakkor otthon a kath. 
vallásban oktattatta, abból fiával vizsgát adatott a plébá-
nos előtt ? Szóljak-e a gyóntatószékekben véghez vitt lélek-
kufárságról, gr. Zichy Nándorokról, protekció hajhászatról 
stb. ? Miért szólnék, hisz ezek mindenki előtt ismeretesek! 

Még egy kérdést. Ha én hét évi papi működésem 
alatt, mely működés mint kápláné, alárendelt, ennyi aggasztó 
dolgot tapasztaltam, vájjon mennyinek lehettek tanúi azok, 
kik már évtizedek óta önállóan működnek az Úrnak szőllő-
jében? Én erősen hiszem: tízszer, százszor ennyinek! 
(Mégpedig az 1868. évi törvénycikk oltalma alatt, nemde? 
Szerk.) Ezek miatt szűkség szerintem a gyermekek val-
lását szabályozó jelenlegi jörvény fentartása. Mert ha a 
törvény tilalma dacára is fordulnak elő visszaélések, lélek-
halászatok; mennyivel inkább gyakoriabbak lesznek, ha 
az ilyen üzelmeknek a törvény szabad kezet enged, mint-
egy szentesíti azokat? 

Miután elmondtam, melyeket kötelességemnek tartot-
tam elmondani, azon szívből jött óhajjal zárom be soraim: 
Adja Isten, hogy a jövő oszlassa el félelmemet, bizonyítsa be, 
hogy alaptalanok voltak aggodalmaim ! Mi hogy úgy legyen, 
segítsen rá bennünket a türelemnek, méltányosságnak és 
szeretetnek lelke, a mi Urunk, a Jézus Krisztus által. 

Dunapataj, 1894. Bíró Mihály. 

I S K O L A Ü G Y . 
A népoktatás állapota hazánkban. 
A népnevelés fontos, becses kincse, kamatozó tő-

kéje az államnak; mert elvitázhatatlan tény. hogy az állam 
egyik gazdagsága az értelmes, művelt polgárokban becsül-
tetik. Minél műveltebbek az állami testet alkotó elemek, 
annál biztosabb alapra van annak jövője fektetve., annál 
nagyobb becscsel, tekintélylyel bír az más államok előtf. 

A népoktatás állapotát évről évre alapos vizsgálat 
alá venni, az így nyert valódi, lelkiismeretesen Összeállí-
tott adatok alapján mutatkozó hiányokat pótolni, pótol-
tatni, egyik kiválóan fontos feladata a nevelésügy fő fel-
ügyelőjének. a vallás és közoktatásügyi miniszternek. A 
népoktatás allapotáról leghívebb képet a miniszter által 
évenkint kiadni szokott jelentésnek kell mutatnia. 

Egy ily — illetve a miniszter huszonkettedik jelen-
tésének a népoktatásról szóló — részét van szerencsém főbb 
vonásokban bemutatni. 

I. Az országos közoktatási tanács. 
»Az országos közoktatásügyi tanács munkássága a 

lefolyt 1892- 93-iki tanév ideje alatt is állandó és szaka-
datlan volt.« Nevezetesebb és kiemelkedőbb tárgyak: a 
gyorsírás meghonosítása a kereskedelmi iskolákban, a 
női kereskedelmi tanfolyamok újjászervezése, az alsó-
fokú kereskedelmi iskolák szervezete. Ez utóbbinak jóté-
kony hatását azok méltányolhatják leginkább, kik ily-
nemű iskolákban tanítanak. E szervezet, a leendő keres-
kedő számára azon ismereteket is iparkodik nyújtani, 
melyeknek közvetlen hasznát veheti üzletében. Fontos az 
Írásbeli munkálatoknak a fenti értelemben való eszközöl-
tetése. Az alsófokú kereskedelmi iskolák missziót teljesí-
tenek. A nemzetiségi vidékeken a mellett, hogy a keres-
kedelmi osztály általános műveltségét emelik, a magyar 
nyelv terjesztését is nagy mérvben segítik elő. Óhajtandó, 
hogy ez iskolák az állam által a lehetőségig segélyez-
tessenek, hogy reájok nagyobb állami felügyelet gyakorol-
t.assék, a törvényesen kiszabott órák számának leszállí-
tása, mint a hogy az több iskolában tapasztalható, meg 
ne engedtessék. 

Jótékony hatású intézkedés, hogy a polgári leány-
iskolákból a felsőbb leányiskolákba való átlépésnek köny-
nyebb lehetősége megadatott. 

Mí magyar tanítók és tanárok melegen üdvözölhet-
jük azt az intézkedést, hogy a porosz felsőbb leányiskolák 
számára érvényes tanítónői oklevél, a népiskolai oklevél 
értékére szállíttatott le. Szomorú tények igazolják, hogy 
a porosz tanítónők bejövén hozzánk, polgáriskolai tan-
folyamukkal megtoldott elemi magán-iskolákat állítanak, 
sőt itt-ott állami segélyben is részesülnek; még arra is 
van eset, hogy polgáriskolai igazgatókká választatnak. A 
magyar közönség nagyobb részének minden jó, a mi 
nem magyar. Az intelligencia többnyire ily iskolákba adja 
gyermekeit. Méregdrágán szívják a magyar leányok ez 
idegen szellemet leikeikbe és tanulják el az idegen szoká-
sokat. Eseteket hozhatok fel reá, hogy mennyire germa-
nizál egy-egy. ilyen iskola. A tanítónők hála fejében 
10—20 évi ittlét után sem tanulják meg 'a magyar nyel-
vet. Magam is tanítottam egy ilyen »nyolcosztálvu<' leány-
iskolában. Egy magyar város, nyolc képesített magyar 
tanító, tanár nyakára választott egy ilyen porosz tanítónőt 
igazgatónak, a ki egy mondatot sem volt képes magyarán 
leírni. Az év végén egy tőzsgyökeres magyar növendék 
már így írta le a valami szót: »walami* stb. 



A tanszermúzeumnak újjászervezése,, a tanácsnak a 
tanszerek megvizsgálására vonatkozó működése nagyon 
érzett hiányt pótol. 

Jótékonyhatású, a maga kamatait bőven meghozó 
intézkedés az is, hogy a megyei általános tanítói gyűlé-
seken résztvevő képezdei tanárok napidíjai visszaállíttattak. 
De miért csak a képezdei tanárokéi? Hiszen az ilyen 
gyűléseken legnagyobb számmal az elemi, majd a polgár-
iskolai tanítók vesznek részt! Vissza kell állítani az ösz-
szes népoktatási alkalmazottak napidíjait és úti átalányait. 
Egyes községek, felekezetek, társulatok megadják e díja-
kat, pedig az államnak kellene jó példával elől járnia. 
Az a tanító, ki a legtöbb esetben rozoga szekéren, több 
órai testet -lelket gyötrő útat tesz meg. hogy a nevelés-
ügyet szolgálja, erősen rászolgál arra a kis napidíjra. 

A tanácsnál tárgyalás alatt van számos ügy . . . 
legfontosabb az osztatlan népiskola készülőben levő tan-
tervé. Várva-várjuk, sok üdvöset remélünk tőle. 

Örömmel értesülünk a tanács azon munkájáról is. 
hogy államiság szempontjából a nemzetiségi iskolák tan-
könyveit átvizsgálta. Bizony-bizony sokszor rászolgálnak 
ezek nemcsak a szigorú ellenőrzésre, de a büntetésre is! 

»Mindezeken kívül sokra ment a rendszeres tan-
könyvbirálatok száma. Ugyanis volt összesen 180 ilyen 
tankönyvbirálat, melyek a következőleg oszlanak meg: 
középiskolai új mű volt 25, újkiadásu mű volt 39. Ezek 
közül engedélyeztetett • 55 (vagyis K5'9%), nem engedé-
lyeztetett 9 (14'l°/o)- Népoktatási új mű volt 26, újkiadásu 
volt 63, engedélyeztetett 71 (79 7%), nem engedélyeztetett 
18 (20 ,3%)- A megbírált összes könyveknek csak körül-
belül 7a"a volt olyan, mely először került a tanács bírá-
lata alá*. 

A forgalomban levő tankönyvekkel szemben azt az 
általános óhajt, fejezem ki. hogy a tankönyvek csakis a 
tantervhez tartozó tananyagot öleljék fel. A legtöbb szerző, 
saját tudománya kirakatának tekinti a könyvet. Van oly 
könyvünk is, mely háromféle iskolának is szól, p. o. felső 
nép. polgári iskolának, ezen felül tanítóképző-intézetnek. 
Hogyan igazodjék el ezen a tanár? Hol mit és mennyit 
tanítson? 

Tankönyvek dolgában a tanítóképző-intézeti tanárok 
helyzete a legnehezebb. Alig van egynémely tárgyra 
könyvünk. A képző-intézeti növendékeknek heti 30—36 
órányi elfoglaltságuk van. Ilyen elfoglaltság mellett még 
jegyzeteket is írni, vagy legjobb esetben — többnyire 
hibásan — másolni, testet-lelket egyaránt gyötrő munka. 
Pályázatokat kellene kiírni képző-intézeti tankönyvekre, 
ily úton talán segíteni lehetne e nagyon érzett hiányon. 
Vajha megszívlelésre találna e méltányos óhaj. vajha 
mihamarabb megszűnnék e baj! 

A királyi magas kegy, a közoktatási tanács elnöki 
székére Fehér Ipolv pannonhalmi főapátot emelte. Áldás 
kisérje az új elnök működését. 

II. A legutóbbi miniszteri intézkedések. 
A második szakasz bevezető részében összevonva 

azon fontosabb intézkedések és rendeletek foglaltatnak, 
melyekkel a miniszter az 1892/93-ik év folyamán ipar-
kodott a népoktatást előbbrevinni, javítani. 

»Paedagogiai szempontból legfontosabb a községi 
és állami kisdedóvó intézetek és menedékházak felügyelő-

' bizottságai számára kiadott utasítás, a mennyiben a kis-
dedóvás szolgálatában álló intézetek belső életével foglal-
kozik és tájékozást nyújt arra nézve, mily módon telje-
sítsék feladatukat a gyermekek nevelésében és ápolásában « 
Az utasítások közül kiemelendő az is, mely az állandó 
és nyári gyermek-menedékházak vezető dajkák képesítésé-

ről szól. A nagy halálozási szám égetően sürgette és 
sürgeti e menedékházak mentől nagyobb számban való 
felállítását. 

A kisdedóvónőképző intézeteknek tankönyvekkel való 
ellátása égetően szükséges. 

A népiskolákra vonatkozólag kiemeli a miniszter, 
hogy a hitfelekezeti tanítók és tanítónők fizetésének rende-
zéséről szóló javaslat törvényerőre emelkedett, s hogy 
áldásaiban sok felekezeti tanító részesül, a mennyiben a 
300 frt minimum részökre biztosítva van. Tagadhatatlan, 
hogy ez is haladás; de tagadhatatlan másrészt az is, hogy 
300 frt, nagyon vékony honorálás egy tanító számára, 
»kinek működése nyomában áldás terem*. E kevés fizetés 
fő oka annak, hogy a szegény nemzet napszámosai tekin-
télyén és önérzetén akkora csorbák esnek, mint a minővel 
a jó pozsonyiak kedveskedtek; vágóhídra küldvén taní-
tóikat, hogy így kereshessenek egy-két frt mellékjöve-
delmet. Marhaölés és gyermeknevelés! . . . mennyire ösz-
szeillő fogalmak ! 

»Végül kifejezést nyert egy nagy elv, a hitfelekezeti 
iskolák állami segélyezése.« Égető szükség is volt reá! Csak 
az a baj, hogy a felekezeti elfogultság miatt itt-ott inkább 
megelégszik az egyház a saját amilyen-olvan iskolá-
jával, mintsem az állami segélyt igénybe vegye, félvén az 
állami beavatkozástól. Sőt arra is van eset, hogy a tanító 
tényleg 155—200—250 forintnyi javadalommal bír csak, 
a bevallási ívre, a felsőbb hatóság nyomása folytán mégis 
300 frtot ír! Ha a szegény tanító elég bátor kimondani 
az igazat, akkor kész a »jaj«! 

Elismerés illeti a 33.225/891. szám alatt kelt intézke-
dést, mely szerint a tanítók ezentúl, próbaév nélkül vég-
legesen választatnak 

A miniszter gondot fordít továbbá a többek között, 
tanszermúzeumoknak a vidékeken való felállítására, a 
földmívelés és gazdaságra vonatkozó ismereteknek nép-
iskolák utján való terjesztésére, az iskoláskorból kinőtt 
ifjak nevelésére ifjúsági egyesületek alakítása által. 

Fontos intézkedése a miniszternek az, hogy a 
tanítóképző intézetek tantervét revízió alá vétette, kilátásba 
helyezi azt, hogy a tanítóképző intézeteknél tapasztalható 
tankönyvhiányon a jövőben segíteni fog. E pontra vonat-
kozólag már fönnebb mondtam el ez általános óhajt. 

E bevezető részben jelenti a miniszter, hogy: »A 
felekezeti tanító- és tanítónőképző-intézetekhez kiküldött 
biztosaim jelentései alapján a fentartó hatóságokat a 
tapasztalt fogyatkozásokra és hiányokra figyelmeztettem 
s ezeknek orvoslását sürgettem. Sajnosan tapasztalom, 
hogy ezen felhívásaimnak eddigelé még nincs sok ered-
ménye,-pedig a felekezeti tanító- és tanítónőképzők nagy 
részénél a gyökeres javítás a tanítóság színvonalának 
emelése érdekében elodázhatatlanná vált*. Ez idézetben 
teljes igazsága van a miniszter úrnak, segíteni kell a bajon. 
Kezében van letéve főfelügyelet, a jótékony hatalom. Az 
az egy bizonyos, hogy a felekezetekre évről-évre meg-
újuló panasz, édes-keveset lendít a tanítóképzés ügyén. 

A jelentés következő része az 189l/92-ik tanév 
folyamán népnevelési célokra szánt adományokat sorolja fel. 

Ezután: »Szabályzat az állami elemi iskolai tanító, 
és tanítónőképző intézetekben tartandó elemi népiskolai 
tanító és tanítónői képesítő vizsgálatokról* című tételt 
találjuk. E rendelet a tanítói műveltség színvonalát emelni 
van hivatva. Szigorítja a vizsgálatokat, különösen a magán-
tanulókkal szemben. Az intézkedés helyes, csak azt az 
egyet bátorkodom megjegyezni, hogy a műveltségi szín-
vonal emelését kövesse az anyagi jólét színvonalának 
emelése is. 

Simkő Endre. 



Országos tanszerkiállítás Debreczenben. 
A debreczeni lelkes tanférfiak kezdeményezésére indí-

tott tanszerkiállítás ügye lassan megérlelődött s az elő-
készítés annyira haladt, hogy a napokban kibocsátották a 
kiállítás részletes tervezetét. A kiállítás Debreczenben lesz 
lesz. augusztus hónapban. 

Az országos tanszerkiállításra előirányzott kiállítási 
targyak és csoportok részletes terve a millenniumi kiál-
lítás tanügyi csoportjának programmjához van alkalmazva 
de első sorban a debreczeni szakkiállítás különleges igényeit 
szem előtt. 

A debreczeni országos tanszerkiállítás tárgyai követ-
kezőleg osztatnak fel: 1. A főcsoport. A Különféle fokú 
és jellegű iskolákra vonatkozó kiállítási tárgyak összfüggő 
rendszerű kiállítása, az iskolák egymáshoz való viszonya 
szerint, valamint az egyes tárgyaknak összefüggésükhöz 
kepest együttes rendezésével. (Az e főcsoportba a rende-
zőség által beosztott tárgyak térdíjmentesek.) 11. Népoktatás. 
III. Szakiskolák. IV. Középiskolai oktatás és ezzel kapcso-
latosan a tanárképzés V. Tankerületek vagy vidékek 

. szerint csoportosított kállítás. VI. Testi nevelés. VII. Tau-
szergyárosok-, iparosok-, kiadók- és kereskedőknek czégek 
szerinti kiállítása.Vili. A külföldi tanszerkereskedők, iparosok 
és gyárosok kiállítása. (Versenyen kívül.) 

A kibocsátott programm szerint minden főcsoport 
tárgyainak kiállítása tekintetéből a beküldendő tárgyak 
között a következő három fokozat van megállapítva. 

a) Mint a kiállítás lényegét képző legszükségesebb 
tárgyak mindenesetre kiállítandók űgv az egyes jelentkező 
iskolák, tanítótestületek, tanhatóságok, tankönyv- és tan-
szerkereskedők, kiadók részéről, mint a hazai és külföldi 
tanszert, taneszközt készítő iparosok és gyárosok részé-
ről: iskolai bútorzatok, belső berendezési tárgyak, tan-
könyvek, taneszközök, tanszerek, szemléltető képek, gépek, 
térképek, állat-, növény-, és ásvány-gyűjtemények, peda-
gógiai szakkönyvek, szaklapok, folyóiratok, ifjúsági iratok, 
általában mindazon tényezők, melyek a nevelés-oktatásban 
a tanító kezében segédeszközökül szolgálnak. 

b) Miután úgy a kibocsátott általános tervezet, vala-
mint a millenniumi kiállítás tanügyi osztályának határoz-
manvai előírják a részletes tanmenetek, óra- és tantervek, 
tananyagbeosztások, a tanuló írásbeli és rajzi dolgozatai-
nak. a tanítók, tanárok által használt régi és új módszeres 
eljárásoknak, grafikus táblázatoknak történeti adatoknak stb. 
kiállítását: a mennyiben ezekkel hazai tanintézeteink bír-
nak és kiállításunkra beküldhetik, a rendező bizottság ezek-
nek beküldését is óhatja. 

e) A rendezendő országos tanszerkiállítás általános 
tervezete kimondja azt, hogy e kiállítás nagy részben 
a millenniumi kiállítás előkészítője is akar lenni, a minek 
folytán készséggel elfogad és örömmel bemutat az egyes 
tanintézetek épületeiről, belső berendezési tárgyairól, ter-
meiről, udvaráról, iskola-kertjeiről, torna- és játéktereiről, 
berendezéseiről stb. felvett fényképeiket, tervrajzokat, le-
írásokat. . 

Ime a kibocsátott általános tervezet főbb pontjai, 
melyekből látható, hogy itt egy életrevaló vállalkozásról 
van szó, mely hazai tanügyünk megismerésére, birálatos 
összehasonlítására és fejlesztésére emelőleg hatni van 
hivatva. 

Fontos lesz e kiállítás abból a szempontból is, mert 
ez az első kiállítás a vidéken. Eddig csak a fővárosban 
jobbára a fővárosi tanintézetek, tanszergyárosok és tan-
könyvkiadók részvételével - tartattak ily fajta kiállítások. 
Most alkalmunk lesz a. vidéki városok egyik legjelente-
kenyebbjének. Debreczennek a kebelében szemlélni tan-
ügyünk újabb haladását. 

Az előkészítő bizottság, melyben Debreczen sokfele 
tanintézetének minden ága képviselve van, mindent elkövet, 
hogy a kiállítás sikerüljön. A kiállítás ideje alatt több 
tudományos egyesület is Debreczenben fog gyűlést tartani. 

V. F. 

T Á R C Z A. 

Az evangélium és a barátság. 
Felo lvas ta to t t a *Kef. i f júsági egyesüle t* m á t c . 7-iki e.stélyén. * 

Tisztelt közönség! A barátság, vagyis két vagy több 
egyénnek gondolkodásban és érzelemben való teljes meg-
egyezése, a legmagasztosabb társadalmi viszony, melyben 
embertársainkkal állhatunk. Alapja mindig a kölcsönös 
szeretet, mely az embert az élet minden szenvedései és 
csalódásai között képes megvigasztalni, felemelni, és a 
veszteségekkel szemben kárpótolni. »A baráti szív azon 
templom, melynek oltárán a legtisztább lángban áldozunk 
a jóságos Istennek, ki erkölcsi világunk alapjául a szere-
tetet jelölte ki.« 

Sokan szemére vetik a keresztyénségnek, hogy az 
új-testamentum a barátságot seholsem ajánlja, s míg a 
nőknek és férfiaknak, szülőknek és gyermekeknek vagy 
testvéreknek egymásiránti magatartására nézve kimerítő 
utasításokat ad, a barátságról egy. szóval sem emlékezik 
meg. De vájjon igaz-e ez ? Vájjon csakugyan az evan-
gélium a barátságot, ezen legtisztább erkölcsi viszonyt, 
mely ember és ember között fennállhat, semmibe sem 
veszi? Ha ez igaz volna, az mindenesetre az evangélium 
teljességének rovására esnék. Igaz, hogy az új-testamen-
tumban a barátságra vonatkozólag §-okba szedett utasí-
tást nem találunk; de másfelől az is igaz, hogy a keresz-
tyénség erkölcsi irányzatát épen azon erkölcsi életelv 
képezi, melyből a baráti érzelem fakad. Ha van valami, 
a mi a keresztyénséget erkölcsi tekintetben lényegesen 
megkülönbözteti a többi vallásoktól és azok fölé emeli, 
úgy az nem más, mint a szeretet: azon erkölcsi érdeklő-
dés mások iránt, a léleknek a szelídsége, mely nem számít 

* Főbb gondolataiban dr. Stalker: Imago Christi című 
műve után. 



és nem ítél, hanem mindeneket hiszen, mindeneket remél 
és mindeneket eltűr. Ez volt azon kapocs, mely Jézus 
híveit egy családba összefoglalta, melynek minden egyes 
tagja a kímélet és gyöngédség, egy szóval a szeretet lelke 
által vezettetett. Egy ilyen életelv mellett, míg egyfelől 
megszűnnek mindazon korlátok, melyek az embereket 
egymástól különválasztják, másfelől teljesen feleslegessé 
válik minden különösebb utasítás a társadalmi élet kü-
lönböző viszonyainak szabályozására, melyek közé tarto-
zik a barátság is, mert maga ez az életelv jól megértve 
és egész kiterjedésében alkalmazva, teljesen elégséges az 
erkölcsi és társadalmi élet problémáinak megoldására. 
»Ha én jót teszek az emberekkel irántuk való szeretetből, 
tehát önként, minden külső kényszerítés nélkül, akkor 
egészen szükségtelenné válik reám nézve az a megha-
gyás, hogy nem szabad velők rosszat tennem Más szóval, 
ha el vagyok rá határozva, hogy teljesítem egész köte-
lességemet. sőt annál többet is, egészen közönyössé válik 
előttem, vannak-e a többieknek jogaik, mert hiszen én 
érettük jóval többet akarok tenni, mint a mennyire joguk 
van. És ha most már minden emberben kivétel nélkül 
hasonló érzelmek élnek, nem világos-e, hogy ha egyik 
a másikért megtesz minden lehetőt, semmi szükség arra. 
hogy kölcsönös féltékenységből jogokat állítsanak egymással 
szemben, mert hiszen a jog védelem, a védelem pedig jó 
barátok közt felesleges*. E gondolat van kifejezve frap-
pans rövidséggel Urunk két parancsában: >seeresd Istent 
és szeresd felebarátodat, mint önmagadat«; ennek az 
ideálnak ad kifejezést az evangélium 'istenországában. 
vagyis az Isten és emberek iránti szeretet keresztyén 
elvében. Ez az erkölcsi életelv a barátságot is magában 
foglalja, s ez az oka annak, hogy sem Jézus, sem az 
apostolok nem tartották szükségesnek az önfeláldozó fele-
baráti szeretet mellett még különösebben is kiemelni a 
baráti érzelem erkölcsi fontosságát. 

Különben is többet ér minden akadémikus fejtege-
tésnél vagy §~okba szedett ujasításnál az az ideál, melyet 
Jézus életében és magatartásában a barátságról előnkbe 
tár. (') a barátságra nézve is a legmagasztosabb példány-
kép ; egy tükör, melyben a barátságnak minden nemes 
vonása felismerhető.* »Ez az én parancsolatom — mondja 
Jézus a János evangéliumában — hogy szeressétel- egymást, 
mint én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb 
szeretet annál, mintha valaki életét adja az Ö barátaiért. 
Ti az én barátaim vagytok . . . nem mondalak többé 
titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit mivel 
az ö ura; titeket pedig barátaimnak mondalak, mert 
mindeneket, a miket hallottam az én atyámtól, meg-
jelentettem nektek«. Nincs-e kifejezve e nyilatkozatban 
a barátság két legszebb jellemvonása : a tartózkodás-
nélküli őszinteség és az önfeláldozás? Azt is tudjuk az 
evangéliumból, hogy Jézus a 12 tanítvány közül kiválasz-
tott hármat — Pétert, Jakabot és Jánost — a maga 
szűkebb környezetéül, s ezen három között is különösen 
szerette Jánost : valamint azt is tudjuk a 4-ik evangélium-
ból, hogy Lázárt, s két nővérét, Máriát és Mártbát meny-

nyire szerette, mely megjegyzés feljogosít azon következte-
tésre, hogy őt a bétbániai kis család tagjaihoz a legnemesebb 
baráti vonzalom fűzte. 

De azt mondhatná valaki, hogy e felhozott példák 
nem megfelelők, mert Jézus megváltójuk volt azoknak, 
kiket barátainak nevez, tehát jóval magasabban állott 
azok felett, minthogy baráti viszony jöhetett volna létre 
közöttük, mert igaz barátság oly különböző rangúak között 
lehetetlen. Hogy Jézus, mint Idvezítő, azok között, kiket . 
megváltott, egyiket jobban szerette volna, mint a másikai, 
feltenni sem szabad. Ő szeretetének jótékony melegét egy-
formán árasztotta mindenkire; de a baráti érzelem nem 
sérti ezen szeretetteljes viszonyt, sőt épen a felhozott 
példákból azt lehet sejteni, hogy azon viszonyon belől, 
melyben ő a megtért emberekhez állott, volt még hely 
a barátság szűkebb emberi köteléke számára is. 

A morálisták sokat foglalkoztak azon kérdéssel, hogy 
ki az igaz barát? Vájjon az-e. a ki barátját legjobban 
szereti, vagy az a ki legtöbb jót tesz vele? Mindkét 
nézet mellett sok okot lehet felhozni. Kétségtelen, hogy 
nagy vigasztalás rejlik egy igaz barát őszinte részvétében.,, 
ki nem csak az örömet osztja meg, hanem fájdalmaink-
ban is résztvesz, ha talán nincs is oly helyzetben, hogy 
anyagilag támogasson minket; de másfelől megbecsülhe-
tetlen előny, ha az élet megpróbáltatásai és szükségei 
között jó tanácsot ad vagy segítő karját minden érdek 
nélkül, tiszta barátságból nyújtja felénk, s ügyünket olyan-
nak tekinti, mintha az a magáé volna. Véleményem sze-
rint azonban az igaz barátság nem pusztán ezekből áll. 
Igaz gyöngyök ezek kétségtelenül, de még egyéb is kell 
ahhoz, hogy a barátság erkölcsileg megszenteltessék, Gon-
doljon csak vissza mindenki, a ki a barátságnak tiszta, 
boldogító forrását már megízlelte, s kérdezze meg magá-
tól, hogy mi volt abban az. a mi őt leginkább elbájolta, 
miben találta fel annak a megelégedésnek titkát és leg-
mélyebb alapját, mely barátja körében lelkét eltöltötte? 
Ha a barátság nemcsak egy hirtelen elmúló érzelem kifo-
lyása, nem egy gyorsan elhervadó virág illata, akkor 
annak igazi értéke és becse abban a tudatban van, hogy 
van egy rokonérzésü szív. mely becsületes, őszinte, mely-
ben mintegy tükörben, saját érzelmeinket, vágyainkat, 
reményeinket, örömeinket és szenvedéseinket visszatükrö-
ződni látjuk. Legyen bár a világ hűtlen és roszakaratú, 
•de van még is egy szív, mely téged soha meg nem csalt, 
s ha az emberek gonoszsága folytán mar-már ingadozni 
kezd az emberiség iránti tiszteleted, hü barátodnak képe 
még is fentártja benned az emberi természet jóra való-
ságába vetett hitedet. Bizonyára megbecsülhetetlen kincs; 
mely az igaz barátságban, egy őszinte, becsületes és nemes 
lélekkel való közösségben rejlik. 

Ha az igaz baráti érzelemnek ily megnyugtató, boldo-
gító hatása van az emberi lélekre, mily megmérhetlek 
kincs lehetett a Jézus barátságában! Ha már a világ 
kísértéseinek kitett gyarló ember is ily magasztos, lélek-
emelő benyomásokat tud gyakorolni, mit érezhettek azok, 
kik oly szerencsések voltak, hogy az ő közelében lehettek. 



kinek szíve mindig a legtisztább felebaráti szeretettől 
dobogott, kinek jellemén az erkölcsi ingadozásnak még 
csak árnyéka sem volt, s kinek beszédeiben a felemelő, 
vigasztaló gondolatoknak oly kimeríthetetlen gazdag forrása 
maradt reánk az evangéliumokban ! Minő boldogító túlvilági 
öröm tölthette el Mária szivét, midőn Jézus lábainál ülve, 
leste ajkairól a mennyei igét; s minő megnyugtató hatást 
gyakorolhatott Jánosra, midőn keblére hajtva fejét, úgy hall-
gatta szive dobogását! Ebben az érzésben, ebben a bol-
dogságban van a barátságnak igazi erkölcsi értéke. 

Sokan elég gyöngédtelenek azt állítani, hogy a nők 
az igazi barátságra képtelenek, mert nincs meg bennök 
a léleknek az a fegyelmezettsége, hogy komoly, válságos 
körülmények között tanácsot adni képesek volnának, és 
sokkal nagyobb bennök a kiváncsiság; mint a titoktartás. 
Nem állítom, hogy ne volnának ilyenek is, sőt azt is 
megengedem, hogy általában szeretnek sokat beszélni; 
de ezen nincs mit csudálkozni, hiszen már Pharao arra 
biztatá a pórból felemelt nejét: »te csak beszélj, beszélj, 
hogy halljam hangodat, rezgése szűmön végig árjadozzon. 
Akármit mondasz, mindegy; oh ki kérdi: mit énekel a 
kismadár; azért édes sejtéssel halljuk hangjait (Madách).* 
Az új-testamentumban is van reá példa, hogy a nők a 
korinthusi gyülekezetben túllépték a kellő határt, midőn 
vallásos összejöveteleiken annyit és egyszerre annyian 
beszéltek, hogy Pál, a pogányok nagy apostola, a nők 
irányában köteles tisztelet mellett is, kénytelen volt. azon 
udvariatlan utasítást adni, hogy az asszonyok a gyüleke-
zetben hallgassanak. De azért a nőket a barátság tiszte-
letreméltó köréből mégsem lehet kizárni. Oly sok felemelő 
példáját látjuk a történelemben, s a mindennapi életben 
a nők önzetlen barátságának, hogy a legnagyobb igazság-
talanságot követnők el, ha őket a barátságra képtelenek-
nek állítanók. Hányan találtak erényes nők barátságában 
vigaszt a fájdalmak és csalódások között, s mily sok 
szép és nemes tetteknek volt kezdeményezője a nők barát-
sága ! Az evangéliumok szerint is Jézus bizalmas baráti 
körében számosan voltak a nők közül, s hogy épen Mária 
és Mártha mily odaadó barátsággal viseltettek irányában, 
köztudomású. 
(Vége köv.) Petri Elek. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A Neveléstan Kézikönyve tanítóképző intézetek számára szerkesz-
tette M. Joó István a debreczeni ev. ref. tanítóképezde igazgatója s 
a ^theol. akadémián a neveléstan tanára. Budapest, 1894. Kiadja 

Hornyánszky V. 258 lap. Ára 3 frt. 

Nem mondunk nagyot, azt állítván, hogy a neve-
lés a legfontosabb tudományok egyike. Olyan az, mint a 
fundamentum, a mely ha nem erős, hiában építünk arra 
bármily díszes épületet, minden percben ki van téve az 
összeomlásnak. Nézetem szerint a nevelés nem teremt 
ugyan tehetségeket, de a velünksziiletett hajlamokat, tehet-
ségeket oly irányban fejlesztheti, módosíthatja, hogy azok 

a fejlettség legmagasabb színvonalára emelhetők. Ki kell 
annak terjeszkednie a testi s szellemi élet legparányibb 
mozzanatára. A jelentéktelen kicsinység ezelőtt egyaránt 
nagyfontosságú, mert olybá tekintheti azt, mint a növényt 
tápláló hajszálgyökeret. Nem lehet csodálnunk, ha erre 
ősidőktől kezdve nagy súlyt fektettek a bölcsészek s a 
nevelési irányok fölött az egyéniségekben képest heves 
viták fejlődtek ki. Az egyoldalúság mindig megboszulta 
magát. Voltak, a kik nagy súlyt fektettek az induktív 
irányzatra, míg némelyek a deduktív rendszer barátai 
gvanant léptek föl. De csak akkor zökkent az vissza a ren-
des kerékvágásba, mikor ezt a kettőt egymással szépen 
egyeztetni, kibékíteni tudták. 

Ily fontos ága lévén a tudománynak s ezzel együtt 
az emberiség képzésének a nevelés, oly széles mezőt foglal-
ván a határai közé, azt sem csodáljuk, ha a nevelés irodalma 
nem valami gazdag, azt meg még kevésbbé, ha e téren 
ezer meg ezer akadályokba ütköztek e tudomány mivelői. 
Mert hiában, az emberiség képzésének anyagi és szellemi 
titkait mintegy dióhéjba foglalva közölni másokkal, igazi 
sokoldalú ösmeretet, a testnek és léleknek ösmeretét föl-
tételezi. Aztán meg az is igaz, hogy az egyik ezt a mély-
séges tárgyat nagy általánosságban öleli föl, nem köti 
magát bizonyos irányelvekhez, míg egy másik bizonyos 
célt tüz ki maga elé, p. o. nem általános, hanem köze-
lebbről keresztyéni szempontból indul ki s arra törekszik, 
hogy az ő neveléstudománya necsak jó embert, de hű 
keresztyént vagy hitbuzgó protestánst képezzen. 

Ez utóbbihoz csatlakozik Joó István. Az ő határo-
zott s kitűzött célja az, hogy tankönyve a tanítók szivébe 
s értelmébe egyaránt meggyökereztesse annak érzetét, hogy 
ők nemcsak embereket hivatvák képezni, de lelkiösmeretes 
kötelességök az embereket a keresztyénség s közelebbről 
a protestantismus elvei szerint nevelni. Ez az elv vonul 
végig az ő nagybecsű művén mindvégig s ily szempont-
ból kell azt elbírálni. Előtte az a tudatos cél lebeg szün-
telen. hogy az ő neveléstanát olyanok tanulmányozzák, 
kik nemcsak az emberiségeknek, de a hazának s abban 
a protestáns egyháznak nevelnek buzgó és hithű tagokat. 
Lehet, hogy azok, a kik e művet a rideg bölcsészet bonc-
késével hasgatják, találhatnak ebben oly tételeket, melyek 
az ő nézetükkel teljesen ellentétesek s dedukcióban nem 
nyugosznak meg, de ez még növeli művének belbecsét 
azok előtt, a kik szándékát, beösmerik s méltányolják. 
0 át van hatva annak tudatától s mély érzésétől, hogy 
ő nemcsak erkölcstanár, de egyúttal hitbuzgó protestáns 
s mint ilyen, azt óhajtja, hogy a vezetése alól kikerült 
növendékek is átörököljék, az iskolába és az életbe is 
kivigyék, foganatosítsák az igazi vallásosság nagyfontos-
ságú elveit. Nézetünk szerint csakugyan ilyen neveléstani 
kézikönyv való tanítóink kezébe s azért örömmel üdvö-
zöljük e munka megjelenését. 

I. 

Nézzük most már a mű berendezését. Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy szerző a régi cbablonszerü felosztást 
tartja meg. Azzal szakítani talán azért nem akart, mert 
így az egyes kérdéseket világosabbakká s könnyebben 
felfoghatókká teheti tanítványai előtt. Igaz. hogy így a 
fokozatos átmenet tételről tételre könnyebben átlátható, 
de másfelől a mi lényegileg egymástól elválaszthatatlan, 
mintegy közfal által van elkülönítve. Hát meg kel! vallani, 
hogy ez az eljárás tankönyveknél különösen, hol szerző 
úttörő szerepre vállalkozni nem akar, nemcsak igazolt és 
indokolt, de helyeselhető is. Joó István neveléstana e sze-
rint két részből áll, s ezt a bevezetés előzi meg. Az első 



rész 21 cikkelyben tárgyalja a testi vagy fizikai nevelést, 
míg a második rész már négy szakaszra osztva 60 cik-
kelyben terjeszkedik ki a szellemi nevelésre. Mindezt meg-
előzi a Bevezetés öt cikkelyben. Sok tudással, tekintélyes 
forrásokra való hivatkozással tárgyalja a nevelés fogalmát, 
lehetőségét, annak főcélját, aztán különösebb céljait, végül 
a nevelés kezdetét és tartamát. Helyesen elemzi itt szerző, 
hogy bár a nevelés célja az, hogy Krisztus hasonlatossá-
gára neveljünk mindenkit, ez nem zárja ki sem a nem-
zeties. sem a józan egyházias nevelést, sőt teljes kész-
séggel aláírjuk azt is. hogy a felekezeti nevelés jellemképző, 
csakhogy a jellem igazán krisztusi legyen. A felekezeti 
nevelés, a mint ezer meg ezer példa igazolja, csakugyan 
eltörölhetlen nyomokat vés a jellembe s indokolt is azért, 
mert az egyénekbe vési a felekezet elveinek jellegét. 

De mégis találunk e bevezetésben egyes állításokat, 
melyek legalább a mi nézetünk szerint, nem állják ki a 
tüzpróbát. Nem írhatjuk p. o. alá ezen állítását szerzőnek 
»más a mozgási szervek képzésének, más a bőr ápolásá-
nak célja*. A cél csak egy lehet: t. i. a természetes fejlő-
dés alapján ép testnek és ép léleknek a nevelése és egyes 
szerveink, épen úgy mint egyes érzékeink ápolása élettani 
szempontból közös szabályoknak van alávetve. Azért a mi 
egy szervnek vagy érzéknek kárára van, a többieknek is 
közvetve kárukra lehet. Nem értjük, hogyan állíthatja 
szerző, hogy más-más célja van az ész-, akarat- és kedély-
képzésnek, mikor mindjárt kijelenti, hogy mindezeket 
egybeköti a főcél, hogy a lelki élet egysége s öszhangja 
valósuljon. Hitünk szerint itt csakis a főcél vehető figye-
lembe, mint az egyetlen szükséges dolog, s az az aláren-
delt. mellékes cél csak a képzeletben él, de valósággal 
aligha létezik. 

A testi vagy fizikai nevelésre vonatkozó átalános észre-
vételeinél szerző olyan állítást kockáztat, mit maga az élet 
megcáfol. Azt mondja ugyanis a 6. §-ban, hogy »a testi 
nevelés a nevelésnek egész időszakán tart ugyan, a szellemi 
élet fejlődésével s folyvást növekvő energiájával szemben 
köre egyre fogy és kissebbedik*. Nézetem szerint a testi 
nevelés köre, míg a testi s szellemi élet fejlődése tart, 
egyátalában nem kisebbedik. Ha szerző az érett korra 
céloz: akkor is csak feltételesen lehet igaza, mert már 
ekkor a saját magunk nevelésére vagyunk hivatva. Ekkor 
már mi magunk vagyunk a magunk nevelői. Az a mai 
felfogás nem fogadható el, hogy az iskola falain túl, 
lerázva annak porát, a nevelést és tanulást befejezettnek 
tartsuk, hiszen a régi ismert példabeszéd szerint : »legjobb 
nevelő az életí« Az észrevételek után jő mindjárt a táp-
lálkozás tárgyalása. Röviden, de érthetően sorolja itt elő 
az irányelveket, majd a csecsemők s gyermekek táplálá-
sáról szól, megemlíti szintén egy külön cikkelyben a táp-
lálkozás módszerét. Igen értelmesen s valóban gyakorlati-
lag elmélkedik a légzés felől. De fájdalom, épen a tiszta 
levegő az, melyet legcsekélyebb adagban nyujtunk a gyer-
mekeknek, mert még sok helyen népiskoláink is sok 
kívánni valót hagynak fenn. Hátha még otthonukba kísér-
jük a gyermekeket. Azt mondja szerző: »a nevelésnek 
szoros kötelessége, hogy minden hatalmában álló eszközzel 
tiszta, jó levegőről gondoskodjék*. Szép elméleti igazság, 
de fájdalom, a gyakorlatban csak nagyon kevés helyen 
kivihető és megvalósítható. Az állami egészségügyi tör-
vények kiterjeszkednek az iskola fölötti gondoskodásra, 
de már az otthonba, a szülei hajlékba nem nyúlhatnak 
bele. S itt még annyi időt tölt a gyermek, mint az isko-
lában. Pedig előbb-utóbb be kell jőnie az időnek, mikor 
a lakó épületek fölötti gondoskodásra is kiterjeszti figyel-
mét. Én nem vagyok az állami önkény barátja, de e 
tekintetben nem riadnék vissza oly törvények alkotásától, 

melyek az építkezést az egészségtan szabályai szerint 
engedélyezik, s szerző bizonynyal helyesen teszi vala. 
ha midőn a nevelés szoros kötelességévé teszi a jó és 
egeszséges levegőről való gondoskodást, egyúttal fölem-
líti, hogy erre az államnak is ki kell terjeszteni gondjait, 
mert a nevelés e tekintetben kötött kézzel, hatalom és 
tevékenység hiányában vajmi keveset lendíthet. 

Fokozatosan s rendszeresen haladva beszél a bőr 
tevékenységéről és ápolásáról és a ruházatról. Az ezen 
cikkelyben adott tanácsok és utasítások különösen meg 
figyelendők s szerző teljesen az egészségtani szabályokhoz 
alkalmazkodik, miket a neveléssel foglalkozóknak ugyancsak 
szívökre kell venniök, ha azt akarják, hogy növendékeik 
egészsége kockáztatva ne legyen. Mosdás, fürdés, ruházat 
mind oly fontos tényezők, a miket a nevelőnek szem elől 
téveszteni nem szabad; sőt mi tovább megyünk szerzőnél 
e tekintetben, a mennyiben merészek vagyunk azt is állí-
tani, hogy a testi tisztaság, a helyes, józan és csinos 
ruházkodás még a jellemképzésre is jótékony hatást gya-
korol, míg másfelől ezek elhanyagolása az erkölcsi élet-
fejlődésére is hátránynyal lehet. Azért csak üdvözölnünk 
lehet ama jó emberbarátokat, kik a szegény szülék gyer-
mekeit jó ruhákkal látják el s a nevelőnek, a tanítónak 
egyik főkötelessége lenne szintén oda fordítani figyelmét, 
hogy ezen jótékonysági hajlamot fejleszsze. A mozgásról, 
testgyakorlatokról, játékokról szakszerűen tárgyalván, a 
21. §-ban az idegrendszer jelentőségéről s annak ápolásá-
ról szól. Részletesen tárgyalván az idegrendszer megbom-
lásának veszélyeit azon helyes következtetésre jut szerző, 
hogy a rendszeres oktatás akkor kezdődjék, mikor t-ször 
az agy-idegrendszer arra nézve eléggé kifejlett; 2-szor 
a szellemi munka az agy-idegrendszer fokozatos fejlődé-
sének mindenkor megfelelő mértékben szabassék ki; 
3-szor főleg kisebb gyermekeknél, aránylag rövid ideig 
tartson, hogy amiatt az agy soha el ne bágyadjon s ki ne 
merüljön; 4-szer sok és nehezen felfogható ismeretekkel 
ne terheljük a gyermeki agyat. Hát ez ellen az osztályo-
zás ellen csakugyan nem lehet szavunk, teljesen megfelel 
ez a fiziológia követelményeinek. De már a mi azután 
következik, meggyőződésünk szerint nem egészen úgy áll, 
a mint azt szerző állítja, habár az 1868. XXXVIII. t.-c. 
látszik is azt támogatni. Szerettük volna, ha szerző itt 
mintegy úttörő gyanánt lép föl s a közfelfogásnak mintegy 
hadat üzenne, a jó Gomeniussal fog kezet, a ki a gyer-
meket csakis hét éves korában bocsátja föl a népiskolába. 
Üjabb vizsgálatok nyomán ugyanis, az agynak azon 
része, mely a gondolkozás székhelye, t. i, a homlokrész, 
csakis hétéves korban kezd kifejlődni. A fejlődési korban 
pedig minden szerv nagyon érzékeny, tehát a korai befo-
gástól nagyon kell őrizkedni. Nem állítom, hogy nincsenek 
egyes kivételek, de a kivétel épen a szabályt erősíti meg. 
Elnézem, hogy kicsiny gyermekeink az óvodában milyen 
élénkek, fürgék s minő más kép tárul előttem mindjárt 
az első osztályban, hová a hatéves betöltött gyermekeket 
kényszerítjük. Rabszolgai teher nékik az a komoly tanulás. 
S azután kézzel fogható tapasztalatokra utalhatok. Van-
nak, Istennek hála, olyan szülék, kik bevárják, még ha 
büntetésnek néznének is eléje, a hetedik évet s akkor 
adják föl gyermekeiket az iskolába. És minő különbség 
a felfogás közt! Mennyivel könnyebben tanul! Mennyivel 
elevenebb a kedélye. Nem vesztett el egy évet, hanem 
többet nyert, mert a tanító jó alapra épít. Én ha szerző 
vagyok, határozottan föllépek a hatodik év iskola köte-
lezettsége ellen. Higyje el, tekintélyes tábor áll mellette. 
Érzi ezt maga Joó István is. mikor az öt órát sokallja. 
Én komoly tanítás mellett, a minő mai napság szokásban 
van, sokallom a négy órát is s nem vonakodom kimon-
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dani, hogy az első osztály tantárgyai is túlhaladják a 6-ik 
évhez csatolt szellemi fejlődés határát s a gyermek igen sok-
szor a túlterheltetés áldozata lesz. Nem mutathatom ezt ki 
statisztikailag, de igenis, tekintélyes tanférfiakra hivatkoz-
hatnám, kik nekem adnak igazat. A mit szerző a töké-
letesített módszerről állít, az már helyes nyomon jár, de 
a mai viszonyok s tanítási rendszer mellett aligha kivi-
hető. Nem oszthatom azt a nézetét, hogy a mai viszo-
nyok mellett alig-alig lehet gondolni arra. hogy az egész-
ségügyi alapos követelményeket megvalósíthassuk. Hiszen 
több helyen, még kisebb köségekben is, hol szakavatatt 
közegek állanak a tanügy élén, erre vonatkozólag jelen-
tékeny javulás hozatott be. Lassan megy ez, az igaz, 
különösen lassan azért, mert a kiszabott tananyagok a 
túlterhelés veszélyét idézik elő s tanítóink egyrésze azt 
a tökéletesített módszert nem követi, de mégis jelentékeny 
lépés tétetett már erre nézve is. Nagyon helyesen céloz 
arra is, hogy mindezen bajoknak úgy lehet elejét venni, 
ha a tanítók helyzete anyagilag s erköcsileg méltánvol-
tatik. És e tekintetben is korunkban nagy előhaladást 
tapasztalhatunk. 

Következik ezután az érzékek ápolása. No már ezt 
a fejezetet nagyon is hézagosnak tartom. Szerző talán 
supponálja, hogy növendékei tudják az ő útmutatása nélkül 
is az érzékek számát, de mindamellett azokat e feje-
zetben hallatlanokká tenni nem lehetett volna. S az 
érzékek ápolásáról szólva csakis egyetlen érzékről a látás-
ról beszél. Megemlíti még, hogy a hallás érzéke is nagyobb 
figyelmet érdemel és mégis figyelmen kívül hagyja azt, 
ezen sorsban részesítvén a többieket is, melyeket föl sem 
említ. Hát nem célszerűbb leendett-e, ha pár szóval leg-
alább a többieket is megismerteti s bizony mindegyikre 
vonatkozolag adhat rövid és észszerű tanácsokat. P. o. 
hogy csak egyet, a hallást említsem föl. Még gyermek-
koromból emlékszem, hogy az iskolában egyik kedvelt 
csínyünk volt, hogy véletlenül egymás fülébe kiáltoztunk, 
(s úgy tudom, hogy ez a rosz szokás még most is kísért 
itt-ott). Volt rá eset, hogy a szegény gyermek megsike-
tült. Továbbá a látásra vonatkozólag sem oszthatom min-
denben szerző nézetét.. Tudom, hogy a paedagogok leg-
nagyobb része a baloldalról jövő világosságot ajánlják 
szerzővel együH (47. 1.) és megokolják ezt a célszerűség-
gel. a mennyiben az árnyékolás úgy nem zavarja a gyer-
meket az írásnál, de nem veszik figyelembe, hogy oldal-
világításnál csakis az egyik szem fokozottabb működése 
vétetik igénybe; a másik szem pedig, mely a fénysuga-
rakat egyenesen veszi, vakított állapotban marad. Vakított 
állapotban pedig képtelen a működésre. Ha más elvet, 
még pedig fontos elvet állítunk föl, még ha ki nem vihető 
is egyelőre, de elhallgatni nem tanácsos. Legcélszerűbb, 
legjobb a felülről jövő fény, s oda kellene törekednünk, 
hogy ez a világítási rendszer honosíttassék meg, mert 
bizony-bizony (mi rövidlátók tehetünk a felől szomorú 
tanúbizonyságot) a mai rendszernek róható föl. hogy az 
iskola gyakran szemrontó intézet. 

A mit szerző az iskolai padokról tanít, azt szóról 
szóra aláírjuk s vajha a tanítók ezen cikkely értelmében 
oda működnének, hogy az a rendszer honosíttassék meg 
lassan-lassan a kezelésök alatti iskolákban. Ezután áttér 
a pihenésre és alvásra. Ezeknek szükségességét fejteget-
vén, említi szerző az ol-ik lapon, hogy az alvás főleg 
azért alkalmasabb éjjel, mert ilyenkor legmélyebb csend 
uralkodik az alvók körül. Hát ezt az érvelést bizonynyal 
elhagyhatta volna, annyival is inkább, mert későbben az 
igazi érvre helyesebben utal. Nem azei" a legalkalmasabb 
idő. mert körülöttünk a legmélyebb csönd uralkodik, de 
bizonyos élettani törvényeknél fogva. A napnak és fény-

nek hatása viszi itt. a főszerepet. És épen ezért helye-
sebben jártak el az ó-kor népei, melyek a nemzeti ünne-
peket, sőt a mulatságokat is nappal tartották. A mai kor 
gyermekei pedig mulatság idejeül az éjjelt választják. Itt 
a tudomány vívmánya, a világítás, hátrányára van a test 
egészségének. Az önmérsékletről s a gyermekek betegsége 
esetén a nevelő feladatáról szóló fejezetek zárják be e 
munka első részét. E legulóbbi fejezetben helyesen utal 
arra, hogy a gyermekek egészsége feletti őrködés nemcsak 
a nevelő, nemcsak a szülék kötelessége, de az államnak 
is joga és kötelessége beleszólani abba, hogy a nemzet-
testet. alkotó tagok ép emberekké fejlődjenek s megteheti 
azt a nélkül, hogy azáltal a szülők természetes jogai 
korlátoztatnának. De ez nem elég magában véve. Ki kell 
mutatni az eszközöket is, melyek ezt az anyagi gondo-
zást lehetővé teszik, (közkórház, ingyen gyógyszer, ingyen 
gyógykezelés a szegények részére). A népnevelő tanító e 
téren a maga felvilágosításaival nemcsak előítéleteket 
rombolhat le. de mint hathatós tényező működhetik közre. 

Most már térjünk át a második részre, mely a szel-
lemi nevelést adja elő. 

Könyves Tóth Kálmán. 

B E L F Ö L D . 

Törvényjavaslat a gyermekek vallásáról. 
A képviselőház közoktatási bizottsága által megállapított új 

szövegezésben. 

1. §. Különböző bevett, vagy törvényesen elismert 
vallásfelekezethez tartozó házasok, házasságuk megköté-
sétől számított hat hó alatt, egyszersmindenkorra megegyez-
hetnek arra nézve, hogy gyermekeik valamenyien az atya 
vagy az anya vallását kövessék, illetőleg abban nevel-
tessenek. Ha a házasfelek egyike, avagy a házasok mind-
ketten egy bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezet-
hez sem tartoznak, ebben az esetben is joguk van az 
előbbi bekezdésben megjelölt megjegyzésre olyképpen, hogy 
közakarattal megjelölik azt a bevett vagy törvényesen 
elismert vallást, a mely valamennyi gyermekök vallása 
legyen. Ezen megegyezés polgári hatóság vagy kir. köz-
jegyző előtt személyesen jelentendő ki és irásba foglalandó. 
A megegyezés alakiságai, valamint annak anyakönyvi nyil-
vántartása körül követendő eljárást a vallás- és közoktatás-
ügyi, illetőleg az igazságügyi és belügyminiszter rendeletileg 
szabályozza. 

2. §. Az 1. §-ban körülírt megegyezés hiánya esetén 
a gyermekek szülőik vallását nemök szerint követik, illetve 
abban neveltetnek, a mennyiben ezen vallás a bevettek, 
vagy törvényesen elismertek közé tartozik. A bevett vagy 
törvényesen elismert vallások egyikéhez sem tartozó szülő 
jogosítva van megállapítani, hogy az ő nembeli gyermekei 
a beveti vagy törvényesen elismert vallások melyikében 
nevelendők. Ha az illető szülő nem határoz, a másik szülő 
azonban valamely bevett, vagy törvényesen elismert vallás-
felekezethez tartozik, akkor az összes gyermekek ezen 
utóbbi szülő vallását követik, illetve abban neveltetnek. 



Ha egyik szülő sem tartozik egy bevett vagy törvényesen 
elismert vallásfelekezethez és egyik sem határoz a gyer-
mekek mily bevett vagy törvényesen elismert vallásban 
leendő nevelése iránt, akkor e jog és kötelesség a gyám-
hatóságra száll át, mely a rokonok meghallgatásával hatá-
roz. A gyermekek mily vallásban leendő nevelésének a 
leírt módon való megállapítása legkésőbb azok tanköteles 
korának elértéig foganatosítandó. 

3. §. Az 1. §. szerint létrejött megegyezés később 
csakis az esetben változtatható meg, ha különböző val-
lású felek közül valamelyik fél a másik házastárs vallására 
tér át. úgy, hogy a házasság egy vallásúak házasságává 
válik. Ez esetben a megyegvezés ugyanazon alakiságok 
mellett, de csupán oly irányban változtatható meg, hogy 
a születendő, valamint a hetedik életévet még be nem 
töltött összes gyermekek most már valamennyien a szülők 
közös vallását kövessék és abban neveltessenek. 

Ily esetekben a hetedik életévet már túlhaladott, de 
az 1868: LIII. t.-c. 2. §-ában megszabott életkort még 
el nem ért gyermekek is az idézett törvénycikk 3—8. 
§-aiban körülírt módon, az új megegyezés szerinti vallásra 
térhetnek át, de csakis a gyámhatóság beleegyezése mellett. 

4. §. A 2. §. első bekezdésében foglalt szabály alól 
eltérésnek később csak akkor van helye, ha különböző 
vallású felek közti házasságról van szó és az egyik házas-
társ a másik házastárs vallására tér át, úgy, hogy a 
házasság egy vallásúak házasságává válik. Ezen esetek-
ben a születendő, valamint a hetedik életévet még be 
nem töltött összes gyermekek a szülők közös vallását 
követik, illetőleg abban nevelendők. 

Az áttérő szülő nemebeli hetedik életévöket már 
túlhaladott, de az 1868 : LIII. t.-c. 2. §-ában megszabott 
életkort még el nem ért gyermekek is az idézett törvény-
cikk 3—8-ik §-aiban körülírt módon a szülők közös 
vallására térhetnek át. de csakis a gyámhatóság beleegye-
zése mellett. 

5. §. Az oly házasság, melyben akár mind a két 
fél, akár csak az egyik fél a bevett vagy törvényesen 
elismert vallások egyikéhez sem tartozik : különböző val-
lású felek közti házasságnak tekintetik. Az ily felek között 
az 1. §. értelmében létrejött megegyezésből, illetőleg a 
2. §. második és negyedik bekezdése szerint történt meg-
állapítástól eltérésnek később a 3. és 4. §§-okban jelzett 
módon és terjedelemben csak akkor van helye, ha az egyik 
vagy mindkét házasfélnek valamely bevett vagy törvénye-
sen elismert vallásfelekezetbe való belépése állal a házas-
ság egy vallásúak házasságává válik. 

6. §. Törvénytelen gyermekek anvjok vallását követik, 
a mennyiben ezen vallás a bevett vagy törvényesen 
elismertek közé tartozik. 

A bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezetek 
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 át, vagy ilyenbe belép, akkor a hetedik élet-

évet még be nem töltött törvénytelen gyermeket új val-
lásába követik. 

7. §. A jelen törvényben foglaltakkal ellenkező bár-
mely szerződés, térítvény vagy rendelkezés érvénytelen 
és semmi esetben sem birhat joghatálylyal. 

8. §. A jelen törvény életbeléptetése előtt kötött 
házasságokból született vagy születendő gyermekek val-
lásos nevelésére nézve azon törvény határozata marad 
érvényben, a mely az ily házasságok kötése idejében 
hatályban volt. 

9. §. A jelen törvénynyel ellenkező mindennemű 
jogszabályok s jelesül az 1868: LIII. t.-cz. 12. és 14. §-ai 
hatályon kívül helyeztetnek. 

10. §. A jelen törvény az általánosan kötelező pol-
polgári házasságot szabályozó . . . törvényczikkel egyidejű-
leg lép életbe s végrehajtásával a vallás- és közoktatás-
ügyi, igazságügyi és belügyminiszterek bizatnak meg. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Az, hogy az unitarismus-nsik Svédországban saját 

organuma. Japánban pedig missziója van. csak a mellett 
bizonyít, hogy az unitarismus hódító és terjeszkedő ten-
dentiákkal lép föl az egész vonalon. Dogmatikai latitucli-
narismusánál fogva tág felfogást tanúsít az eltérő theol. 
nézetekkel szemben, s csak dicséretére szolgál Nippold 
jénai tanárnak, ha történeti módszeréhez híven a protes-
tantismus e mellékhajtása iránt is elfogulatlan, egyháztör-
téneti művének negyedik kötetében. A XIX. század prófé-
tájának, Chaningnak műveiből mi is tanultunk s mélységes 
vallásos-erkölcsi alapgondolatain — dogmatikai latitudina-
rismusa dacára — bármely prot. ember is épülhet. S az 
unitarismus története bizonyít amellett, hogy a protestan-
tismuson belül az ú. n. dogmatikai egyformaság és bétti-
biróság elébb-utóbb megboszulja magát. 

A dogmatikailag pártokra oszlott Németország prot. 
sajtója még mindig a jezsuita kérdéssel bajlódik. Igv a 
»Protest. Kirchen Ztg.« is foglalkozik legközelebb e kér-
déssel »A jezsuiták és az ellenreformáció« című cikkében, 
a melyet a »Keresztyén magvető* kivonatosan, a »Sáros-
pataki Lapok* pedig igen sikerült fordításban egész terjede-
lemben közöl. Helyesen mondja e cikk, hogy »a jezsuitarend 
nem egyéb, mint egészségtelen kinövés az államtesten*, 
a melyet ki kell vágni s el kell távolítani, hogy a test 
az egészségtelen részektől megmentessék. Jogosan lehet 
állítani, hogy »Jézus társasága a reformáció legelkesere-
dettebb és leggonoszabb ellensége*, s tagjai is azzal dicse-
kednek, hogy »az ellenreformációt ők létesítették«. Macaulay 
is azt mondja róluk, hogy »társaságukban összetömö-
rült a kath. szellem quintessentiája, s történetük a nagy 
kath. reakció története*. Annál szomorúbb, hogy nálunk 
a parlamentben is akadtak prot. képviselők, a kik a libe-
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ralis egyházpolitikai reformjavaslatokkal szemben ugyan-
csak tolják a középkori reakció rozoga szekerét, a miért 
a klerikális »Magyar Állam« meg is dicsérte őket alaposan. 

S a jezsuita kérdés mellett még az agenda kérdése 
az. mely ugyancsak élénken foglalkoztatja a német prot. 
egyházi köröket. Itt is a római szempontok a mérvadók. 
Rürokratiailag biztosított összpontosítás utáni törekvés 
vezeti a porosz orthodoxia ágendabizottságát, s nem más 
az, mint az egész egyházi organismus törvényes egyen-
ruhásítása. Meg akarják mutatni Rómának, hogy az evang. 
prot. egyház nem egy, több pártra szakadt vallási tár-
sulat, a melynek sokféle árnyalata van, hanem egy egy-
séges egyházi szervezet. Az egész ev. prot. egyházban 
az istentiszteletnek egyenlő formája legyen. Hogy az az 
egyformaság Luther és a reformáció nyomdokainak elha-
gyásával azonos, nem igen szorul magyarázatra. Mint 
értesülünk, az új ágendatervezet s az ev. prot. istentisz-
telet új rendje már 1895. válnék törvénynyé. A kérdéssel 
különben behatóbban Ziegler liegnitzi lelkész egyik cikke 
és Klemért berlini tanár egyik nagyobb tanulmánya fog-
lalkozik a »Theol. Studien und Kritiken« legújabbi füze-
tében. De vájjon respektálja-e a hivatalos államegyház 
a vélemények különféleségét ? az más kérdés. 

így szorongatja a német protestantismus belső egy-
házi életét egyfelől a jesuitismus, másfelől az orthodoxia. 
Hogy ezek beteges állapotok, a melyek a reformáció val-
lásos alapgondolatainak félreismerésén alapulnak s a pro-
testantismus jövőjét és létérdekeit veszélyeztetik, az nem 
szorúl magyarázatra. E tekintetben is a história »magis-
ter vitae«, a melynek kérlelhetlen logikája az egyházfele-
kezetek életében is érvényesül. Méltán mondja JSippotd, 
hogy a német legújabb egyházpolitikai útak egyrészt 
Ganossába, másrészt pedig Rómába vezetnek! 

Egy tanulságos cikket olvastam »Róma s a keresz-
tyén jellemképzés* címmel a »Deutsche lit. Rundschau« 
hasábjain, amelyből kiemelem a következő gondolatokat: 
ha a műveltség csupán az ismeretek lehető legnagyobb 
teljességével volna azonos, úgy a tanító nem volna többé 
vallásos-ethikai személyiség, illetve az emberek élő ency-
klopádiái volnának mindannak, a mit a kutató emberi 
szellem a tapasztalati tudás terén napfényre hozott. Ez 
esetben a műveltség mértéke tisztán quantitativ, székhelye 
pedig az embernek feje volna. Csakhogy az ember nem 
pusztán agygyal, hanem szívvel és kedélylyel, tehát lélek-
kel is bír. A tudás még nem tesz erkölcsileg jóvá és bol-
doggá, s a legnagyobb encyklopadiai tudománykincsekkel 
együtt járhat a legközönségesebb érzület s a Iegboldog-
talanabb pessimismus. S a műveltség sem öncél, hanem 
csak eszköz az élet boldogulására. A boldogság viszont 
nem az értelem tulajdona, hanem az egész ember benső 
erkölcsi java, a melynek feltétele a lélek egysége és har-
móniája. A lelki élet egységes alapjának tápláléka Jézus 
vallása, mint az isteninek és emberinek, szelleminek és 
anyaginak, lelkinek és testinek konkrét egységes kifejezése. 
Nyujtja-e — kérdezzük — a keresztyénség római for-
mája az isteninek és világinak ezt a személyes lelki 

egységét, mint a műveltség szükségképi feltételét a ker. 
embernek? Erre a felelet egyszerűen így hangzik: nem, 
Róma az istenfiűságot elásta s az istenit a hierarchia, 
a celibátus s a világot kerülő szerzetesek és apácák 
monopoliumává tette, illetve azt mint magasabb fokú 
erkölcsiséget az alsóbb fokúval dualistikus ellentétbe he-
lyezte. Ezzel az isteninek és emberinek minden egyes 
keresztyén ember, mint istenfia által realizálandó krisztusi 
egységét önző kezekkel megsemmisítette, az istenországát 
s a természetes hivatást, a melyet, pedig az Ur a halász, 
pásztor, magvető stb. képében feltüntetett, a szerzetek 
falai mögé rejtette, s egy áldatlan dualismust létesített az 
egész vonalon, a mit más szóval így is ki lehet fejezni, 
hogy Róma a világot újból az ördög birodalmává tette, 
a melyből való menekülés csakis az önző római papság 
segítségével lehetséges. így vesztette el az egész élet, s 
közelebbről a hivatásszerű élet a maga egységét azáltal, 
hogy Róma kitalálta az erkölcsiség magasabb askétikus 
papi. és alsóbb világi természeti fokozatának a dualistikus 
ellentétét. Luther volt az, a ki azt a vallásos-erkölcsi egy-
séget újból helyreállította az istenfiúság szellemében és 
erejében. Ép azért a protestantismus éltető levegője tisz-
títólag hatja át az állami, társadalmi és hivatásszerű 
életet, s »a keresztyén ember szabadsága* érvényesül az 
egész vonalon. Ezzel rést ütött Róma cynismusán és világ-
uralmán s a népek papistikus kiskorúsága helyére a val-
lásos erkölcsi nagykorúság, a világfájdalom helyére pedig 
az élet etbikai szeretete lépett. A szabadság az ethikai 
személyiség éltető eleme, s a vallásos hit a Krisztusban 
annak erős fegyvere. 

A német orthodox theol. tudományosságot érzékeny 
vesztesség érte Frank Fr. H. R. erlangeni tanárnak febr. 
7. bekövetkezett halálával. Szül. 1827. Altenburgban, 
tanult 1845—1851.. Lipcsében, s tanított 1857 óta meg-
szakítás nélkül, a fényes berlini meghívást is visszauta-
sítva az erlangeni egyetemen. Irodalmi működése nagyon 
produktív volt. Főművei, a melyek miatt Németország 
határain túl is tisztelték és ismerték, a következők: Die 
Theologie der Konkordienformel: System der christlichen 
Gewissheit; System der christl. Wahrheit; System der 
christl. Sittlichkeit, mely utóbiak valódi gyöngyei a rend-
szeres theol. irodalomnak s még életében három kiadást 
értek. Ezenfelül szerkesztette a »Vademecum«-ot kezdő 
theologusok számára, s tevékeny részt vett a »Neue kirchl. 
Zeitschrift* szerkesztésében is. Frank a positiv iránynak 
legkitűnőbb rendszeres theol. képviselője, s mint tanár is 
nagy vonzó erővel bírt a hallgatókra. Heves ellensége 
volt a Ritschl-féle moráltheologiának, mely ellen egy luth. 
orthodox ízü nagyobb röpiratot is adott ki. Ügy a theol. 
tudomány, mint különösen az erlangeni egyetem fakultá-
sán nagy űr támadt az ő halálával. Theol. tanári és irod. 
működését behatóbban méltányolja Luthardt »Alig. Ev. 
Luth. K-Ztg«.jának 7 ik számában. Régebbi és űjabbi 
magyar tanítványai is benne egyik vezéröket gyászolják. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



IRODALOM. 
** Protestáns Szemle. Irodalmi Társaságunk e havi 

folyóiratának harmadik füzete Kenessey Béla titkár szer-
kesztésében. most jelent meg. A értekezések és tanulmá-
nyok sorát dr. Szlávik Mátyásnak a polgári házasság tör-
téneléből című dolgozata nyitja meg. Majd Pokoly József 
geszti lelkész írja immár a harmadik közleményt a magyar 
prot. házassági jog történetéből. A harmadik cikkben 
Zoványi Jenő a debreczeni hitvitáról érlekezik; a negye-
dikben dr. Szabó Aladárnak a prot. hittani alapelvek hatá-
sáról című felolvasása van közölve. Az értékes dolgozatokat 
szokás szerint hazai és külföldi irodalmi szemle zárja be. 

** Százéves küzdelem a hazai református 
egyház megalakulásáért. 1550—1650. Irta Révész 
Kálmán, kassai ev. ref. lelkész. Budapest. 1894. 103 lap, 
ára 80 kr. — A jelen egyháztörténelmi munkát a Prot. 
írod. Társaság adta ki, s mint 1893-ra szóló tagsági illet-
ményt küldte meg a társaság pártfogó, alapító és rendes 
tagjainak. Most csak megjelenését jelezzük. Bővebb ismer-
tetéséről gondoskodtunk. 

** Fr. Kiss Károly »Mértan« című munkája, 
melyről már egyszer megemlékeztünk, a több felől beér-
kezett szakvélemények szerint igen érdemes és derék 
munka, mely mindenben az állami tantervet követi. Mód-
szere igazán a tanulók képzettségéhez alkalmazkodó és 
arra törekszik, hogy e tudomány a legkönnyebben elsa-
játítható legyen. Tanít, de nem tudákoskodik. Nyelvezete 
kifogástalan magyaros. A feladatok és az ezekből leve-
zetett tantételek egyszerűek és könnyen megérthetők. 
Különösen célszerűek a háromszög oldalainak összefüg-
gését felvilágosító példák. A szakvélemények a munkát 
az eddig magyar nyelven megjelent legjobb mértani kézi-
könyvek közé sorozzák. A bírálatokban felhozott kevésbé 
lényeges hibák a szaktanárok által könnyen pótolhatók. 
Ennélfogva mi e könyvet melegen ajánljuk úgy a szak-
tanárok, mint különösen az egyházkerületi tanügyi ható-
ságok figyelmébe, s melegen, hogy legyen e munka, mint 
az előszó mondja, az általános tudományos cél elérésé-
nek hathatós eszköze. 

** Bessenyei György »Bihari Remeté«-je és 
»Holmi«-ja Széli Farkas debreczeni kir. táblai tanács-
elnök, a Bessenyei-család történetirója a napokban egy 
könyvet adott ki, mely Bessenyei Györgynek két kiadatlan 
munkáját tarlalmazza. Egyik a »Bihari Remete«, melyben 
Bessenyei »a messze pusztán, hol embert nem lát, mintegy 
csak Istenével beszélget, a hivő őszinteségével és bátor-
ságával nyitván meg előtte szivét* ; s mely müvére maga 
Bessenyei is nagy súlyt helyezett, így nyilatkozván róla: 
»Soha magyarul nyomatott írással még ily formában 
okoskodni nem kívántak. Egész életemnek olvasása, ta-
pasztalása, gondolkodása és érzése állították össze a kis 
munkát«. Másik munkája Bessenyeinek »Holmi* cirnű, 
mely az ismeretes bécsi »Holmi «-nak pótléka. Ezt a két 
irodalomtörténeti emlék számba menő Bessenyei-féle mun-
kát tartalmazza, a kéz alatti könyv. A könyv elé Széli 
Farkas, a tudós kiadó egy rendkívül értékes »Előszó«-t 
írt, mely egyrészt Bessenyei életének több homályos pont-

ját deríti fel, másrészt meg az akkori prot. egyháztörténelem 
egyes pontjait, különösen pedig Bessenyeinek consistoriumi 
secretáriusságát és a római kath. hitre való áttérését he-
lyezi egészen új világításba. A nagybecsű könyv előszavára 
még viszszatérünk. Most még csak annyit említünk meg, 
hogy a jelen kiadás nem könyvárusi forgalomra készült. 
A csaknem hét század óta fennálló Bessenyey-család 
seniorának, Bessenyey Lászlónak fenkölt lelkű neje. He-
gyessy Luiza úrnő költségén nyomatott összes példányok 
ajándékul küldetnek a nyilvános könyvtáraknak és az 
ország mindazon tanintézeteinek, melyekben a magyar 
irodalomtörténet taníttatik. Lapunk szerkesztője a könyv 
közrebocsátója, Széli Farkas tudósunk szívességéből jutott 
az irodalom- és egvháztörténetileg egyaránt becses mun-
kához. 

** Az új magyar házasságjog. Annak parla-
menti tárgyalása alkalmából fejtegeti Polgártárs. Külön 
lenyomat a ^Magyar Néplap«-ból. Budapest, 1894, 82 
lap. Ára ? — Szenvedélyes klerikális hangon írt mérges 
röpirat a polgári házasság ellen. A Lepsényi szerkesztette 
»Magyar Néplap* főző üstjéből került ki. ízelítőül íme 
néhány tétele: »A polgári házasság nagv sérelem a szent 
valláson; az eskü szentségébe vetett bizalomnak meginga-
tása; az állam beavatkozása az egyház dolgába, mely 
nem hozzá tartozik s melyhez nem ért; rá eröszakolása 
a kálvinida téves házassági tannak a katholikusokra; fel-
hívása a híveknek az egyház törvényének megvetésére és 
az eskü megszegésére; a családi békének és egyetértés-
nek lazítása; a családi élet megmérgezése és bizonytalanná 
tétele; a családi köteléknek megrontása; föltárt ajtó 
mindennemű erkölcstelenség és rendetlenség számára.* 
Ilyenek a tételek s még cifrábbak a bizonyítékok. Érdekes 
adalék az ultramontán handabandaságra. 

** Vezérkönyv az elemi népiskolai számolás-
tanításhoz Írták : Böngérfi János és Orbók Mór, jónevű 
paedagogusok. A negyedfél nyomtatott ívre (56 oldalra) 
terjedő füzet tömören, jó magyarsággal, élvezetes előadás-
ban nyújtja a számtani tudomány és a számolástanítás 
történetét az ős időktől napjainkig, megemlékezik a külön-
féle taneszközökről, ügyesen csoportosítja a methodikai és 
didaktikai elveket és mindenütt adja a tárgyukra vonat-
kozó irodalmat. A füzetet számos illusztráció és arckép 
emeli. A könyv Drodtleff Rudolf kiadásában jelent meg s 
ára 40 kr. (80 fillér.) A most megjelent füzetet még hat 
füzet követi, a melyekben az 1—6 osztály tananyaga 
lesz feldolgozva teljes részletességgel. A második füzet, 
mely az I. osztály tananyagát tárgyalja — ápril hónap 
1-én kerül ki sajtó alól. Felhívjuk rá a tanítók figyelmét. 

**A »Magyar Mese- és Mondavilág«-hó], Benedek 
Elek nagy mesevállalatából megjelent a negyedik füzet. Nyolc 
teljes mesét foglal magában 15 művészeti illusztrációval, 
nevezetesen : A vasorrú bába. Az acél gvürű. A király 
nyulai. Hamvas Jutka. A szegény ember hegedűje. Az 
arany köles. A kicsi bojtár. A Szerencse és Áldás, s a 
Krisztus és az Oláh pap monda kezdete. Benedeknek 
tudvalevőleg az a célja, hogy az ezeréves ünnepre megírja 
a magyar népmesék és mondák legjavát népies irodalmi 
nyelven, oly formán, hogy ifjak és öregek egyaránt élvez-
hessék a nép meseköltését. A mű egyelőre öt nagy kötetre 
(50 füzet) van tervezve. Egy-egy füzet ára 25 kr. Tiz füzet 
előfizetési ára 2 frt 50 kr. Megrendelhető a kiadó Athe-
naeumnál és minden könvkereskedőnél. 

** Az 1848—49-iki szabadságharc története 
című illusztrált munkából, melyet Gracza György ir és 



a Lampel-féle cég ad ki. megjelent a 8-dik füzet. — 
Ebben a füzetben következő képek vannak: Jelenet a 
bécsi forradalomból. (A Jáger — Barzi kád ostroma). 
.Jósika Samu báró. Kaszás nemzetőrök (Pet.tenkofen rajza). 
A minisztérium kinevezéséről szóló kir. kézirat felolva-
sása a muzeum előtt. Wesselényi Miklós báró. A szabad-
ságharc neveztesebb szereplői. Az 1848/4-9-iki honvédek 
és nemzetőrök (Egykorú rajz.) Az első független magyar 
felelős minisztérium. 

** A Pesti Hirlap a most lefolyt évnegyedben is 
liberális lapnak bizonyult, különösen az egyházpolitikai 
kérdésekben. Elég bőven közli s vonzó karcolatokkal kí-
séri az országgyűlési vitákat. Szépirodalmi és tárca-
közleményei kitűnőek. Mikszáth novellája (Besztercze 
ostroma) után Jókai elbeszélését fogja közölni az új évne-
gyedben s e mellett Ohnet legújabb regényét. Kovatjait 
megszaporította a »Műszaki Hirek«-ével s a »Mezőgaz-
daság*-it kibővítette. Mindez kétségkívül előnyére válik 
a nagy kedvességnek örvendő lapnak. De az is javára 
válnék, ha az egyházi és tanügyi kérdésekre több gondot 
fordítana s e végből »Egyház és iskola* című rovatot 
nyitna s annak élére hozzáértő embert állítana. A lap 
előfizetési ára egy hóra 1 frt 20 kr., két hóra 2 forint 
40 kr., évnegyedre 3 frt 50 kr. Mutatvány számokat 
ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal (Budapest. 
Nádor-utca 7. sz.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Torján, a kézdi egyházmegyé-

ben a ref. egyház lelkipásztorává nagy többséggel Zayzon 
Lajos m.-illyei körlelkész választatott. — Kis-Hárfán az 
az evang. egyház felügyelőjévé a betegsége miatt lemon-
dott ifj. Földvári Mihály helyére Beniczlcy Lajos Pest-
vármegye aljegyzőjét választotta a gyülekezet. — Bécsből 
az evang. theol. fakultás egyik tanára, dr. 1'. Ewald 
Erlangenbe távozott, s helyére mint halljuk, dr. Erdős 
József debreczeni theol. tanárt és lapszerkesztőt szemel-
ték ki. 

* Lelkész-beiktatás Pakson. A paksi reformátusok 
újonnan választott lelkipásztorát, dr. Kecskeméthy Istvánt 
március 18-án iktatták be hivatalába. A hivatalos szer-
tartást Kálmán Dezső kölesdi lelkész és egyházmegyei 
tanácsbiró végezte, tartalmas alkalmi beszéddel. Az ünne-
pélyen s az ezt követő társas ebéden részt vett Paks város 
egész értelmisége, felekezeti különbség nélkül ; de megje-
lent az új lelkész nehánv budapesti jó barátja is, kiket 
magyaros szívességgel fogadtak a derék paksiak. Virágoz-
zék közöttük a Krisztus anyaszentegyháza! 

* A budapesti ref. főgimnázium köréből. Buda-
pesti főgimnáziumunk, hogy lépést tarthasson a főváros-
ban levő többi főgimnáziummal, elhatározta, hogy több 
társa példájára államsegélyért folyamodik. Az igazgató-
tanács s az egyház gazdasági és iskolai bizottságai által 
behatólag megrostált kérdést március 14-én tárgyalta az 
egybáztanács plénuma, mely végleg megállapította az 
egyházkerület és konvent útján a közoktatásügyi minisz-
tériumhoz küldendő felterjesztést. Ebben a fentartótestület 
közel 19 ezer frt évi segélyt kér a budapesti főgimná-

ziumra. A segély fordíttatni fog a tanárok íizetésének 
(1500 írtról 1800 frtra), lakbérének (300-ról 500-ra) fel-
emelésére, a szükséges korpótlékokra, a parallel-osztá-
lyokban szükségessé vált új tanszékek felállítására stb. 
A közoktatási kormány bizonyára készséggel meg fogja 
adni a kért segélyt. Viszont az is bizonyos, hogy minden 
oly középiskolánkat, mely saját erejéből nem képes a kor 
kivánta módon fejlődni, azon kell lenni a vezetőknek, 
hogy az állam segítségével minél előbb és gyökeresen 
megerősítsék s az ország legjobb iskoláival versenyké-
pessé tegyék. Mert a főcél nem az, hogy minél több, 
hanem az, hogy minél jobb iskolánk legyen! 

* A Baldácsy-alapítvány állásáról most terjesz-
tette be Szilágyi Sándor az 1893-ik évi jelentést az alapít-
ványi igazgatósághoz. Az alapítvány tényleges bevétele 
volt a mult évben 87,533 frt 80 kr., kiadása 56,493 frt 
38 kr., pénztármaradványa 31,040 frt 42 kr. A tulajdonos 
egyházkerületek kaptak a mult évben 27,500 frtot, miből 
egy-egy kerületre 2500 frt jutott. Az 1894-ik évi költség-
előirányzat a bevételt 59,936 frt 97 krra, a kiadást 
26,051 frt 14 krra, az egyházkerületek illetményét 2500 frtra 
tervezi. Az ügyészi jelentésben érdekes vagyon és teher-
kimutatás is olvasható, mely szerint az alapítványi birto-
kok összes értéke 699,204 frt 29 kr., összes terhe pedig 
289,461 frt 78 kr.: megjegyzendő azonban, hogy mind 
a földek, mind az épületek becsértéke minimális alapon van 
felvéve, a földeké a kataszteri tiszta jövedelem húszszoro-
sával. az épületeké a tűzbiztosításnak bevallott érték össze-
gekkel. Az alapítványnak van 74,600 frt névértékű érték-
papírja, mint tőkevagyona. A jelentés második felében 
részletesen le van írva az alapítványi birtokok jelen 
állása, a megejtett birtok-vizsgálat, a folyamatban levő 
perek állása, a vizszabálvozás ügye stb. stb. Az ügyészi 
jelentés az alapítványi igazgatóság legközelebbi gyűlése 
elé fog terjesztetni. 

* A gyülekezetek életéből. Az alakuló gyüleke-
zetek sorában figyelemre méltó a törteti ref. egyház, mely 
Törtei 3000 lakost számláló nagyközségben 1881 november 
havában legfőképen a községi jegyző, ifjabb Aranyi 
Sándor buzgalma folytán alakult meg mintegy 300 lélekkel. 
Az első istentisztelet Szüle András presbvter házánál tar-
tatott. ezentúl pedig Somogyi György nagykőrösi lakos s 
törteli r. kath. birtokosnak-szivességből, díjnélkúl átengedett 
házában gyűltek össze ref híveink a j.-karajenői lelkész, 
Szekér Sándor által havonként egyszer tartott isteni-
tiszteletre. A rendes istentisztelettartás az 1892-ik év 
őszén beállított h. lelkész. Bálint Károly megérkezésével 
vette kezdetét és pedig az egyház saját épületében, melyet 
adósságcsinálással is azért szerzett az egyház, hogy addig 
is, míg megfelelő épületekkel bírhat, ne kelljen egy helyről 
a másikra vándorolnia. Az 1892-ik év őszén imaházi 
összes szerelvényük : 5 drb. lóca, 1 drb. ajándék asztal, 
s 1 drb. kölcsönkért karos székből állott. Ma már van. 
Istennek hála érette, templomnak is díszére váló imaházi 
bútorzatjok, melyet a templomot építtető szolnoki refor-
mátus egyház engedett át nagyon jutányos árban. Van 
egy 219 klgr. súlyú harangjuk ifj. Hőnig Frigyes aradi 
gyáros öntődéjéből, melyet 1892. pünköst vasárnapján 
szólaltattak meg először. Van a még mindig adóssággal „ 
terhelt telken kívül, a melyben az ez időszerinti imaház 
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iskolahelyiségül s lakásul szolgáló épület áll. van ezen-
kívül egy 726 • ö l területű telkök, rajta 6 öl hosszú kő-
pincével, melyet az egyház buzgó s nagy tevékenységű 
gondnoka, Tóth Sándor és neje ajándékoztak. Ezen fogják 
a paplakot s imaház-iskolaépületet, felépítetni.; Iskolai esz-
közöknek nagy híjával van a kis gyülekezet. Csak egy 
pár számoló táblájok s egy térképjök van, melyeket, vala-
mint egy értékes Meidlinger-kályhát Antos .János egyház-
megyei gondnok ajándékozott. Harangoszlopnak való fákat 
a h. lelkész és Tóth S. főgondnok kéregettek össze a 
tanyákon, anyakönyvnek való íveket Takács József czeg-
lédi lelkész ajándékozot, Piros József czeglédi könyvkötő 
pedig a bekötési díjat két frtra kiegészítve építésre ado-
mányozta. — A kezdet nehézségeivel küzködő kis egy-
házat. melegen ajánljuk hitsorsossaink munkás szeretetébe! 

* A Protestáns Irodalmi Társaság felolvasásai 
március 16 án Fejes István felolvasásával az idénre be-
fejeztettek, A hírneves lelkész minden tekintetben megfelelt 
a hozzá fűzött várakozásnak. Munkája méltó koronája 
volt az idei szép cyclusnak. A protestantizmus feladatáról 
szólott, tekintettel a mostani egyházpolitikai és társadalmi 
kérdésekre. Az egyházpolitikai és vallási forrongás oka, 
felolvasó szerint, nem pusztán az elkeresztelési rendelet-
ben. hanem Rómának a Vaticanum óta megváltozott 
szellemében keresendő. A hetvenes évek előtt a római 
katholicizmust még nemzeti és hazafias szellem hatotta át. 
Vezetőit türelem, híveit az általános kultura és keresz-
tyén szeretet hatotta át. Békés volt a más hitűek iránt, 
hozzá simult az államok nemzeti szabadságához. De a 
Mária szeplőtlen fogantatásáról és a pápa csalódhatlan-
ságáról hozott dogmák megváltoztatták a római egyház 
közszellemét. A Mária-kultusz a nőket, az infallibilitás 
a hierarchiát egészen az egyház uralma alá hajtotta s 
az egyedül üdvözítőség és egyeduralom türelmetlen szel-
leme ismét előtérbe lépett. A hazafias kath. egyházból 
ultramontán pápás egyház lett. 24 év óta rázogatják a 
pápa vak Sámsonai a vallási béke oszlopait az iskolákban, 
a nőnevelésben, a népiratkákban, a politikai és időszaki 
sajtóban és a különböző kath. egyesületekben. Ez a felélesz-
tett ullramontanizmus a forrása a mostani egyházpolitikai 
forrongásnak, mely az elkeresztelési rendeletben alkalmas 
ürügyet talált a kitörésre. A csalatkozhatatlan pápás egy-
ház nem tűrhet meg maga mellett más egyházat. Egyed-
uralmat igényel nemcsak a lelkek, hanem az államok és 
népek felett is. Vaszary és Schlauch is elárultáK ezt, 
mikor a felekezetek közti viszonosságot és jogegyenlősé-
get biztosító 1868. és 1879-iki törvények eltörlését indo-
kolták. De legjellemzőbben kifejezte ezt a hírneves Man-
ning bibornok. ki őszintén bevallotta, hogy a Vaticanum 
halálos csapást mér a protestantizmusra. A Vaticanum óta 
a következetes római katholicizmus csak ultramontán 
lehet. Az ultramontanizmus féket vesztett szenvedélyé-
vel szemben a;: államoknak okos politikai védelem, a 
protestáns egyháznak az evangéliumon alapuló protestatio 
a feladata. A társadalmat fentartó és fejlesztő igaz vallá-
sosságot és ker. életet kell felújítanunk Roma képmutató 
és erkölcstelen rendszerével szemben. A hazai protestan-
tizmusnak a belső építés, a belmisszió és evangélizáció 
terére kell vetni egész erejét. Lelkészi karunk szellemi, 
erkölcsi és anyagi színvonalának emelése, a megcsappant 
prot. nevelés fokozása, különösen a nőnevelés intenzív 
fejlesztése, az egyházi korszellemnek egyfelől az egyházi 
értekezletek gyors szervezése, másfelől a sajtó, a vallásos 
iratok és társadalmi egyesülések általierős bítése stb.: ezek 
az általánosabb, de sürgős teendőink. Még nagyobb súlyt 
kell fektetnünk az egyházközségi életnek, mint az egyház 
alapjának és erőforrásának fokozására, mi célra különö-

sen a dékányságok felállítását, a vallásos összejövetelek 
szervezését, a belmisszió különböző ágainak, tehát a 
keresztyén szeretet műveinek gyakorlását ajánlja a felolvasó. 
A nem nagyszámú, de előkelő közönség nagy tetszéssel 
és helyesléssel fogadta a nagy hévvel, meggyőző erővel 
írt és előadott felolvasást. Mi pedig, mint e Lap munkásai 
nagy örömmel és megelégedéssel regisztráljuk azt az ör-
vendetes tényt, hogy a Lapunkban sürgetett s általunk 
tényleg is gyakorolt belmisszió és evangélizálás Lapunk-
nak e legsajátabb és sokszor félreértett, többek által kicsiny-
lett irányeszméje, melyben mi a megujulás és fellendülés 
fő-fő eszközét évek óta sürgetjük, mind szélesebb és tekin-
télyesebb körökben hódít. Vajha egyházunk minden gon-
dolkozó tagját nemcsak elvi helyeslésre bírná, de lelkes 
munkásává, valódi apostolává tenné e tevékeny eszme. 
— A felolvasás után Horváth Sándor választmányi tag 
mondott röviden köszönetet a felolvasóknak, rámutatva 
e felolvasásoknak nemcsak irodalmi, hanem egyháztársa-
dalmi fontosságára, a két prot. egyház közti összetartás 
fokozására s az egyházi élet intenzivebbé tételére, mire 
napjainkban oly nagy szükségünk van. 

* A tanítói fizetések rendezéséről szóló tör-
vény végrehajtása tárgyában gróf Csáky A. miniszter 
hosszabb rendeletet, adott ki. A rendeletben kifejti a 
miniszter, hogy a jelenleg alkalmazásban lévő tanítók 
részére a törvényszerű legkisebb fizetés biztosítására és 
annak igazolására kitűzött határidő közel van és így szük-
séges, hogy haladéktalanul tétessenek meg az intézkedések. 
Ennélfogva felhívja a közigazgatási bizottságokat annak 
megállapítására, hogy mely községi és felekezeti iskolánál 
nincs biztosítva a legkisebb fizetés, majd pedig ahhoz 
képest szólítsák fél az illetékes felekezeti főhatóságokat 
vagv községeket az említett fizetés biztosítása végett. 
Azután vegyék nyilvántartásba, hogy a kitűzött határ-
időkig mely tanítói állomásoknál egészítették ki a fizetést, 
mely tanítói állomások részére folyamodtak államsegély-
ért és hol nem történt intézkedés sem egyik, sem másik 
irányban. A segélykérvényekről f. é. szeptember 25 éig 
teendő jelentés. Ugyanily tartalmú rendeletet intézett a 
miniszter a városok közigazgatási bizottságához, majd 
a tanfelügyelőkhöz és az egyházi főhatóságokhoz is. A ren-
delethez egy hosszabb utasítás van csatolva, mely a tanítók 
és tanítónők illetményeinek megállapítása, azoknak kiszol-
gáltatása és behajtása, az állami segélyezés és végül az 
állam befolyását, a tanítók alkalmazása és elmozdítása 
körüli törvényes intézkedéseket határozza meg. 

* Rövid hírek. Szarvason a lutheránusok nagyobb 
szabású templomot akarnak építeni. Az új templomra 
100 ezer frt van előirányozva és Haviár Dániel elnöklete 
alatt már ki is küldetett a 20 tagból álló építtető bizott-
ság. — Budapesten a pesti német ev. egyházközség évi köz-
gyűlésén bejelentetett, hogy a gyülekezet vagyona 87,140 frt 
93 krra szaporodott, az évi bevétel 15,012 frt 7 kr., a 
kiadás 14,823 frt 4 kr. A hívek száma 6000. Az elhunyt Fritz 
Hugó helyére gondnoknak Hottelmann Ágostont s a vissza-
lépett Förster Erich helyébe Majba Vilmost választották 
egyházi jegyzőnek. Néhai Doleschall lelkész síremlékére 
idáig 570 frt gyűlt; a gyűjtést folytatják. — Miskolezon 
a tiszai evang, egyházkerületnek e célra kiküldött nagv 



bizottsága több napig tartolt ülésben letárgyalta és meg-
állapította az egyházkerület és a kebelbeli esperességek 
új beosztásáról benyújtott javaslatot. A bizottság március 
17-én fejezte be tanácskozását. — A karc sági ref. egy-
ház, mely újabb időben valósággal páratlan áldozatkészséget 
fejtett ki a tanügyi téren, különösen gimnáziuma újjá-
szervezésében, újabban 15 ezer irtot szavazott meg nép-
iskolái rendezésére. — A pápai ref. főgimnázium új 
épületének pályaterveit a magyar mérnök- és építész-
egyesület megbírálta. Az első díjat Balázs Ernő építész, 
a másodikat Bloek Leó és Holitscher Bóbert építészek 
nyerték el. Az építkezést még a tavaszszal megkezdik. — 
Az evang. egyetemes törvényszék, báró Prónay Dezső elnök-
lete alatt Budapesten március 15. és 16-ikán tartott 
üléseiben több pörös ügy mellett elintézte Steltzer Frigyes 
kiszácsi lelkész fegyelmi ügyét is; helybenhagyta az 
alsóbb bíróság ítéletét, mely az izgága lelkészt hivatal-
vesztéssel sújtja. 

* Protestánsok Boszniában. Banjaluhában ide-
gen nemzetiségűek és vallásbeliek között már 14 év óta 
él egy kis prot. csoport, a mely a mult évben egyesült 
prot. egyházzá tömörült »Banjalukai ág. és belv. hitval-
lású evang. egyház* név alatt. Összesen mintegy 730-an 
vannak, de idáig még csak lelkészök van. Sem imahá-
zuk, sem egyházi szereik nincsenek. Most az anyaország-
beli hitsorsosaihoz folyamodnak segítségért. Az adományok 
a banjalukai ev. lelkészi hivatalhoz címzendők. 

* Gyászrovat. Az Urnák egyik agg szolgája dőlt 
ki a gyülekezetek pásztorai közül. SzŐcs Imre bélzerindi 
lelkipásztor élete 89-ik, lclkészkedése 51-ik évében vég-
elgyengülés következtében elhunyt. Leánya Sz. Etelka. 
Hajdú Elek vadászi lelkész neje, egyik unokája, Hajdú 
Etelka Váczi Dezső b.-lelkész felesége szintén Ároni csa-
ládhoz tartoznak, s most gyászt öltöttek a jó apa és nagyapa 
halála miatt. — Dr. Török József kir. tanácsos, debreczeni 
főiskolánk tanára a m. t. Akadémia és több tudományos 
társaság tagja, f. hó 14-én 81 éves korában hoszszas 
szenvedés után Debreczenben elhunyt A debreczeni tanári 
karnak nesztora, az Akadémiának egyik legrégibb tagja 
(tavaly töltötte be 50 éves tagságát), a természettudomá-
nyok szorgalmas müvelője volt. Testvére volt néhai Török 
Pál dunamelléki püspöknek. Haláláról családja és kar-
társai külön gyászjelentést adtak ki. Temetésén Budapest-
ről özv. Török Pálné is megjelent. Béke hamvaikra! 

A D A K O Z Á S . 
A törteli ref. egyház imaházára, iskola s paplak 

építési alapjára: Tóth Sándor által rendezett nyári 
mulatság jövedelme: 82 frt 70 kr. Tóth Sándor gyűjtő-
ívére befolyt 120 frt 40 kr., ehhez járultak: J. Farkas 
Elek 50 frt, Nyári László 2 frt. Szivos Tóth Ferencz 2 frt. 
Deutsch Gyula 2 frt, Bordács Szilárd 2 frt, Beretvás 
Jánosné 2 frt, özv. Beretvás Farkasné 2 frt, Id. Ábrahám 
János 5 frt, Jalsoviczky Sándor 5 frt, Ádám László 5 frt, 
özv. Jalsoviczky Károlyné 3 frt, Jalsoviczky Ilona, Lőscbné 
3 frt, Szarka Mihály 3 frt, Varga Elek 3 frt, Somogyi 
György 10 frt, Rothbaum Sándor 50 kr., özv. Kaszap 
Sándorné 50 kr., Tordai Lajos 40 kr., Pálinkás Ferencz 
1 frt, Teknős Tóth József 1 frt, Dúzs László 1 frt, Macsali 

István 1 frt, Nagy Mihály 1 frt. Frank Adolf (Sz.-Fehér-
vár) 1 frt. Széli Zoltán 1 frt, Teszárv József 1 frt, Trum-
mer Antal 1 frt, Fleischman Márton 1 frt. Oláh Karoly 
1 frt, V. Faragó Ferencz 1 frt. Szabó István 1 frt, Szeles 
Pál 1 frt, Szentpétery Károly 1 frt, G. Mészáros Sándor 
1 frt, Rosenfeld Soma 2 frt, Piros József 2 frt. Bálint 
Károly gyűjtőívén Rákos Palotán: 98 frt 50 kr. Ehhez 
járultak: Janits József 3 frt. dr. Szabó Ferencz 3 frt, 
Tóth Sámuel 3 frt, Szőke János 3 frt, Rupp József 1 frt, 
Thúróczy Gyula 1 frt, Grósz Dávid 1 frt, Bókai Sándor 
1 frt, Thúróczy Lajos 1 frt. V. Varga István 1 frt, Naszádi 
Sándor 1 frt. Békési János 1 frt, Kobza János 1 frt, 
Szőke Andrásné 1 frt, Joó József 1 frt, Szabó Mihály 
1 frt. Haraszti István I frt, id. Naszádi János 1 frt, Csanki 
András 1 frt, V. Varga András 1 frt, Molnár Andrásné 
1 l'rt, Varga Dániel 1 frt, Külső Csanki István 1 frt, 
özv. Csanki Jánosné 1 frt. P. Molnár János 1 frt, ifjabb 
Molnár János 1 frt, Csikós István 1 frt, Csikós Istvánné 
1 frt, Pánczél Mihály 1 frt, ifjabb Csikós István 1 frt, 
A. Turdan István 1 frt, özvegy Békési Sámuelné 1 frt, 
özv. Sinka Istvánné 1 frt, Bekó Mihály 1 frt, Özv. Mocsári 
Pálné 1 frt, Naszádi Sámuel 1 frt, Békési Sámuel 1 frt. 
Cs. Csanki József 1 frt, Tóth András 1 frt, Cs. Molnár 
János 1 frt. Csizmadia József 1 frt. Cs. Molnár Mihály 
1 frt, ifj. Csizmadia András 1 frt, Dudás András 1 frt. 
id. Csizmadia József 1 frt, Sikter József 1 frt, Turcsán 
Mihály 1 frt, özv. Szőke Józsefné 1 frt, Koczó János 1 frt. 
Szőke János 1 frt, Bagvánszki Pál 1 frt, Kobza Pál 1 frt, 
Csanki András 40 kr., Csizmadia András 40 kr., idősb 
Kobza Sámuel 60 kr., özvegy Sikter Jánosné 10 kr., 
Fábián István 30 kr., Csizmadia Istvánné 30 kr.. Adorján 
György 20 kr., Bojsza József 20 kr., Csanki János 5 frt, 
Damásdi János 5 frt, Medveczky Cyörgy 1 frt, 50 k r . 
özv. Perczel Pálné 10 frt. Tóth Kálmán 50 kr., Cselőfei 
János 50 kr., Dudás Mihály 50 kr., L. Szabó Józsefné 50 kr., 
Zsigri Sándor kr., özv. Kobza Jánosné 50 kr., Szmutka An-
drás 5o kr., özv. Bertók Andrásné 50 kr., Naszádi Jó-
zsef 50 kr.. Dudás Pál 50 kr., Kobza József 50 kr., 
Fábián György 50 kr , Csizmadia Andrásné 50 krajcár, 
D. Varga István 2 frt, özv. Molnár Istvánné 2 frt, Molnár 
János 2 frt, Molnár József 2 frt, Gzegléden befolyt: 17 frt. 
94- kr. Ehhez járultak : A czeglédi ref egyház Bálint 
Károly h. leik. prédikálása alkalmával begyült persely-
pénzzel : 15 frt 62 kr., Zs. Tóth Istvánné 1 frt, Kis 
Jánosné 30 kr., N. N. 1 frt. Czegléd város 25 frt, Czeg-
lédi ref. egyház 10 frt, Czeglédi takarékp. egyesület 15 frt, 
Kecskeméti ref. egyház 30 frt, N.-Kőrös város 10 frt. 
Pest vármegye területén alispáni engedély mellett történt 
gyűjtésre befolyt: 380 frt 87 kr. És pedig Abony: Antos 
János egyháztnegvei gondnok úr 10 frt, adományával 
együtt 35 frt 4 kr.," O-Kécske 19 frt 36 kr., Czegléd 90 frt 
17 kr., Monor 13 frt 97 kr„ Péteri 1 frt 90 kr., Gyömrő 
özv. gr. Teleky Sándorné 2 frt adományával együtt 6 frt 
49 kr., Alsó-Némedi 7 frt 61 kr., Ócsa 7 frt 20 kr., 
Alsó-Dabas 5 frt 35., Gyón 8 frt 66 kr.. Bugyi 5 frt 14 kr.. 
K.-K.-Laczháza 13 frt 88 kr., Dömsöd 1. forint 65 kr.. 
K.-Szt-Miklós 21 frt 4 kr., Tass 9 frt 88 kr , Szalk-Szt.-
Márton 4 frt 51 kr., Duna-Vecse 1 frt 50 kr., Solt 10 frt 
93 kr.. Duna-Pataj 39 frt 79 kr., Törtei 19 frt 80 kr. 
Ez összeghez Beöthy Béla úr 15 frttal járult. N.-Kőrös 57 frt. 
Szüle Andrásné asszony gyűjtése: 4 frt Ehhez járultak: 
Id. Krausz Mór (Budapest) 2 frt, Grünner A. Henrich 
(Budapest) 1 frt, Adler és Bauer (Budapest) 1. frt. Az 
eddigi begyült adományok összege 794 frt 41 kr. Fogad-
ják a kegyes adakozók hálás köszönetünket. Törtei, 1894. 
március 9. Bálint Károly ref. h.-lelkész. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, Pijta-utra 23. szám, hová a kéziratok 

cunzeudök. 
Kiadtf-bivatal : 

llorny&nszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), 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. 
Előfizetési Ara : 

Félévre: 4, frt öO kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám áru íiO kr. 

A XVI. és XVII, század belmissziószerű 
munkássága hazánkban. 

Jól tudjuk mindnyájan, hogy a szó »belmisz-
szió« egészen új keletű, de a fogalom, s a foga-
lomnak megfelelő munka, melyet jelöl, oly régi, 
mint a keresztyén egyház. 

A ki a külföldi protestánsok belmissziói tevé-
kenységét figyelemmel kiséri kezdettől fogva, meg-
lepő eredményeket fog találni még korábbi idők-
ből, mintsem a »belmisszió« kifejezést használták 
volna és talán még nagyszerűbb eredményeket 
találhatunk az újabb időben, midőn már ama 
tevékenységet külön névvel nevezik. Lehetetlen, 
hogy lelkünket át ne hassa a vágy a külföldi 
protestánsok rengeteg munkásságát látva, az iránt, 
hogy vajha nálunk is megfelelő eredményeket 
produkálhatnánk és erősítenénk meg a mi külön-
ben is gyenge egyházunkat oly munkásság útján, 
mely tőlünk indul ki, de mindeneknek javokra 
szolgál. 

Azonban sokan vannak közöttünk olyanok, 
kik vagy túlzott patriolismusból, vagy talán res-
telkedésből egyszerűen azzal teszik túl magukat 
a belmissziói tevékenység megkezdésén, hogy az 
csak olyan idegen plánta és nem nekünk való. 
E jelen soroknak céljuk beigazolni, hogy őseink 
a XVI. és XVII. században igenis fejtettek ki oly 
munkásságot, mely határozottan belmissziói és 
ha ez tény: tarthatatlan az az állítás, mely a bei-
missziót csak a külföld számára valónak tekinti 
és idegennek állítja a magyar protestantismus hazai 
talajára nézve. 

Minthogy, nézetem szerint, a belmissziói tevé-
kenység két, külsőleg egymástól elkülöníthető, de 
végeredményében összevágó irányban halad, t. i. a 
mennyiben a keresztyén illetőleg protestáns hit és 
erkölcsi életet akarja felébreszteni, ébren tartani 
és szilárdítani, másfelől pedig a keresztyéni mun-
kás hit, azaz a cselekvő szerelet tevékenységre 
keltésében fáradozik, ezért külön fogok szólani 
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én is a kétféle tevékenységről és pedig az előbb 
említettet vévén sor szerint fel tárgyalás alá. 

Magának a hitbeli meggyőződésnek felkel-
tése, esetleg megszilárdítása a XVI. és XVII. szá-
zad folyamán nem volt valami nehéz, hiszen 
benne röpködött a levegőben a vallásos érzés, 
gondolat s mindenki már az anyatejjel szívta be. 
Azonban azt is jól tudjuk, hogy a hitnek, a val-
lásos meggyőződésnek nemcsak meg kell lenni, 
hanem belsőnek, igaznak, mélynek kell lennie. 
Hogy ilyenné lehessen a mi egyházunk tagjainak 
hite, ezért legfőbb gondot arra fordítottak a mi 
őseink, hogy a hit igazságainak hirdetői a refor-
mációnak klasszikus földjén ismerkedjenek meg 
az igaz, hegyeket kimozdító hittel, hogy itt szívják 
magukba azt a mély, benső vallásosságot, melyet 
meg nem rendíthet soha semmi. Nem a tudo-
mányok elsajátítása végett volt szükség Witten-
berget és más egyetemeket felkeresni, hanem a 
példáért, melyet ott láttak és a melynek hatása 
alatt térve haza, működtek itthon. Egyesek, köz-
ségek áldoztak, hogy a tehetséges ifjakat külföldre 
küldhessék, külföldön alapítottak stipendiumokat 
p. o. már 1578. Schlacher selmeczi polgár 800 ara-
nyat adott a boroszlói egyetemnek ily célból, 
vagy pedig külföldre szóló alapítványokat tettek, 
mint p. o. Bethlen István óriási, 8000 frtos ala-
pítványa, melynek 10 %-os kamata egy aka-
démikusnak volt kiadandó. Bizony-bizony nagy 
szükség volna, hogy kövessük őseink példáját a 
külföld látogatásában, nem azért hogy tudományt 
tanuljunk, bár az is ránk férne, hanem főleg 
azért, a minek híjával vagyunk, t. i. hogy az erős 
egyházi élet, benső hit és erkölcsi meggyőződés, 
mely a külföldön oly erős, a példa erejével hasson 
reánk és felrázzon bennünket, a mi közönyössé-
günkből. Nem a mi szegénységünk annak az oka, 
hogy nem tudunk megállani a katholikusokkal 
szemben, hanem tétlenségünk, közönyünk és a 
hitnek hiánya. . . Jaj nekünk, ha törvényektől 
várunk oltalmat akkor, midőn az üldöztetés ideje 



t. i. a biblián és agendán kívül postillák, egyházi 
és világi történelmi művek, jogi munkákból álló 
könyvtár képezte a parochiális bibliothekát és 
mindezek az egyházközség tulajdonai voltak. 

Ha az elmondottakat megfigyeljük, láthatjuk, 
hogy őseink sokkal több gondot fordítottak lel-
készeik képzésére, a tudomány színvonalán tar-
tására és arra, hogy ezek alkalmas vezetői legye-
nek híveiknek és igaz szolgái a Krisztusnak, mint 
ma a mi egyházaink. Hiszen alig van ma oly 
theol. akadémiánk, mely az igazi lelkészképzés 
magaslatán állana, ellenben olyan van, mely az 
élőhit lerombolására törekszik. Lelkészeinkben az 
önképzés utáni vágy minimális, az ösztönző tár-
sulás pedig csak a kezdetén van. A külföldet 
alig látogathatják ifjaink, az itthon levők között 
pedig sok nem rendelkezhetik a szükséges segéd-
eszközökkel, könyvekkel és lapokkal. 

Vajha ott állanának a mi lelkészeink ma és 
lennének oly hivatott munk asai a belmissziónak, 
mint a XVI. és XVII. századbeliek voltak. 

Pokoly József. 

elmúlt, ha híveinket világi erőszakkal akarjuk meg-
tartani, most mikor a lelkiismeret terén minden-
felé a szabadság proklamáltatott; és ha a sáncok 
mögé akarunk búvni akkor, mikor követnünk 
kellene a mi Urunk parancsát, ki bennünket az 
ő igéjének hirdetésére küldött. A mi őseink is 
szegények voltak, de mégis diadallal harcoltak 
meg a képmutatás szolgáival, kik vagyonban 
dúslakodtak; nem mellettök, de ellenök hozattak 
a törvények és mégis hirdették az igazságot, 
a meghamisítatlan evangéliumot oly sikerrel, a 
minővel később a törvény oltalma alatt nem vol-
tak képesek. 

Azonkívül, hogy a lelkészek át voltak hatva 
a külföldön beszivott bensőségteljes hittől és 
erős vallásos meggyőződéstől, még gondoskodtak 
arról is, hogy idehaza azt el ne veszítsék. Fel-
ismerték ők a társaságokban rejlő óriási erőfoko-
zást és épen azért gyűltek évenként legalább egy-
szer össze, hogy egymást hitükben, vallásukban 
megerősítsék. Azok a zsinatok, melyek törvénye-
ket hoztak és hajtottak végre, egyúttal — hogy 
így fejezzem ki magamat — lelkészi értekezletek 
is voltak, hol épen a napi legvitásabb kérdések 
képezték beszéd tárgyát. Ezekre a zsinatokra, 
büntetés terhe alatt, köteles volt megjelenni min-
den lelkész és pedig úgy felkészülve, hogy esetleg 
egyházi beszédet tartson, továbbá a kérdéshez 
hozzá szólhasson. Megjelentek, miután megjele-
nésre felkérettek, a világiak is, míg a tanítóknak 
és felsőbb növendékeknek a megjelenés köteles-
ségök volt. 

Nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a lel-
kész kellőképen el legyen látva a szükséges köny-
vekkel. Ezért az évi egyházlátogatóságnak sok 
helyen jogában volt, hogy a lelkésztől előkérje 
könyveit. Klasszikus e tekintetben a váradi 1629-iki 
zsinat, határozata, mely meghagyja a szeniornak, 
hogy ha a lelkésznek bibliája nincs, de bezzeg 
van rókatorkú köpenye, hát vonja le róla a 
rókatorkú köpenyt, adja el s vegyen rajta a lel-
késznek szent irást és más szükséges könyvet. 
És hogy a lelkész még szegényebb egyházakban 
is kellőleg el legyen látva könyvekkel, figyelmet 
fordítottak a parochialis könyvtárak létesítésére. 
Kassán, Bártfán, Lőcsén régtől fogva voltak ilye-
nek, de másfelé is szándékoztak létesíteni. Ezért 
rendeli el az 1605-iki szepességi (XXIV. v. espe-
resség) törvény, s a komjáthi III. 65-ik kánon, 
hogy minden lelkész hagyjon valamit, legalább 
könyveket végrendeletében, az egyháznak. 

És ezek a rendelkezések nem is maradtak 
csupán csak papiron, hanem mint Kiss Bertalan 
és Mizsai Gergely vasi evang. szuperintendensek 
egyházlátogatási jegyzőkönyveiből meggyőződhe-
tünk, számos egyházban a legszükségesebbeken, 

Egyházunk eímkérdéséhez. 
A barsi ev. ref. egyházmegyei lelkészértekezlet már 

az 1876. év május 22-én tartott ülésében (j. k. 3 p. alatt) 
feltette ezen kérdést: »Helvét hitvallású, vagy kálvinista, 
vagy evangélium szerint reformált-e egyházunk ?« 

Tapasztalta ugyanis, hogy mi reformátusok, úgy 
magán mint hivatalos eljárásunknál a vallásfelekezetnek 
jelzésére, melyhez tartozunk, nem használunk különbség 
nélkül egyforma kifejezést; gondolkodás és munka tárgyul 
tette tehát, hogy az egyöntetűség szempontjából adassék 
elő, hogy a sokféle elnevezés közül melyik használtassék 
kizárólagosan általunk. Ezt pedig azért tette, mert meg 
volt győződve, hogy ha a jelzők közül bármelyik illesz-
tetik is egyházunk homlokára, nincs baj azokra nézve, 
kik a tudományok aknáiba mélyen bocsátkozhattak le: 
mert visza tudnak menni a hallott jelző eredetére, s tud-
ják, hogy a csillagos tornyú egyházai kell érteni alatta; 
de a ki kedvezőtlen viszonyoknál íogva csak a falusi 
iskolában meríthetett a tudományok csekély forrásából, 
ha az általa megszokott jelzőn kívül mást hall a közélet-
ben : zavarba jön, s az ismeretlen jelzővel említette egy-
házat idegenben keresi, holott azon egyház értendő alatta, 
melynek ő is tagja és talán a szép apja is tagja volt. 

Az ily előforduló zavaroknak akarta elejét venni 
lelkészértekezletünk, midőn tagjait felhívta, hogy a jövő 
évi lelkészértekezletre, minél többen, okadatolt munká-
val jelenjenek meg, hogy azok felolvasása után, határo-
zatot lehessen alkotni arra nézve, hogy a sokféle elneve-
zés közül melyik használtassék kizárólagosan általunk. 

Alólirott voltam oly szerencsés, hogy munkám fel-
olvastatván, köztetszéssel fogadtatott, s érdemkönyvbe 
iratni határoztatott. 



Abban én azt állítottam, s ma is abban a meg-
győződésben vagyok, hogy nem helyes egyházunkat Kál-
vinról kálvinistának nevezni; sőt bár régi törvényeinkben 
helvét hitvallásúnak neveztetik, az evangéliom szerint refor-
mált egyház elnevezést helyesebbnek tartom. 

Megerősíti meggyőződésemet az, hogy az evangéliom 
szerint reformált egyház elnevezés jelenben már ország-
szerte szokássá lett; sőt egyházi törvényeink is ezen cím 
alatt erősíttettek meg. Nem bírja tehát meggyőződésemet 
azon indítvány, melylyel Nagy Sándor úr e Lap 7-ik szá-
mában, az egyöntetűség kedvéért, a helvét hitvallású jelző 
használását hozza javaslatba ; mint olyant, mely a többi 
mellőzésével egyedül illeti egyházunkat. 

Bármely elnevezésnél azt kell figyelembe venni, hogy 
az elnevezés hű kinyomata legyen azon ténynek, mely 
által azt az ellennézetűek előtt feltüntetni kívánjuk, vagyis: 
akkor jó, ha a főtényt magába foglalja, melyre vonatkozik. 

A reformáció tényénél alap az evangélium, mert 
annak alapján tisztíttatott meg az egyház az emberi talál-
mányoktól. Ezt a tényt tehát legjobban felmutatja ezen 
elnevezés: evangélium szerint reformált. Ez a főtényt, 
a vallástisztítást egyenesen szemem elé tárja. 

A reformáció folytán megalakult vallásfelekezet világ-
történelmi esemény gyümölcse, s mint ilyent a dicsőség 
sugárai özönlik körül; de e dicsfény veszít értékéből, el-
halványulnak sugárai, ha a dicsőség szerte lövellett sugárai 
gyúpontjából halandó embert tekintünk. 

A reformációban Isten szelleme nyilatkozott, s a 
reformátor csak eszköze vala a szellem munkásságának, 
s méltó kegyelettel említendő, mert reá illenek e szavak: 
»az igaznak emlékezete áldott«; de midőn előttünk áll 
az evangélium örök erőforrása, mely a reformáció által 
közkincsünkké vált: vallásfelekezetünk jelzőjét úgy kell 
választanunk, hogy az a reformációban nyilatkozott Isten-
szellem munkásságát azonnal előnkbe tárja, ez pedig az 
»evangélium szerint reformált* jelzőnek használása. Ennek-
folytán a Kálvinról való elnevezésnek nem vagyok barátja. 

Még kevésbbé lehetek annak barátja, hogy egyhá-
zunk »Helvét Hitvallású*-nak neveztessék. 

Igaz ugyan hogy a symbolikus könyvek mindig a 
hivatalosan megállapított hitcikkeket tartalmazzák; de az 
evangéliumi protestantizmus elvei szerint a hitcikkek nem 
mind örökérvényűek, mert az evangélium világánál a 
kutató ész figyelve az Apostol ezen szavaira : »mindeneket 
megpróbáljatok, a mi jó azt megtartsátok*, vizsgálata 
tárgyává teszi azokat, s lehet, hogy olyanokat fedez fel 
bennök, melyek az evangéliumi örök igazságokat nem 
híven és nem a jelenkor szükségeinek megfelelő módon 
fejezik ki. Ez megtörténhet most is, s az idők távolában 
is; de annak szükségessége soha nem fog bekövetkezni, 
hogy az egyház az evangéliumról, mint egyedüli funda-
mentumáról, valaha letérjen, mert más fundamentumot 
senki sem vethet azonkívül, mely egyszer vettetett. 

De nincs is arra szükség, hogy egy egyház, mely-
nek természetes címe az >evangélium szerint reformált*, 
az idő, és viszonyok szerint változó konfessziót tartson 

címerének, mert legalaposabb, a történeti múltból szár-
mazott, mindent kizáró címe ez: ^evangéliom szerint 
reformált egyház«. A többi csak mellékes, magyarázatot 
igénylő elnevezés, s a történelemben járatlant minden 
nyomon zavarba ejti, pedig minden jelzőnél, annak kell 
a főcélnak lenni, hogy az elnevezés által még a kevésbé 
mívelt egyháztag is mintegy kézen fogva vezéreltessék a 
főt.énynek. vagyis, a reformáció áldott munkájának magá-
ból az elnevezésből való megértésére. Különben ha azt 
hallja tőlünk most, hogy ő evangélium szerint reformált, 
majd hogy kálvinista, ismét hogy helvét hitvallású egyház 
híve: zavara nőttön nő és ások elnevezés közül egyiket 
sem érti meg, de megérti azt, ha az elnevezés egyenesen 
az evangéliumot juttatja eszébe, s már az első szó az 
evangéliumra vezeti. 

A reformáció azon új szellemet árasztó áldásos 
tény, mely az evangéliumot eredeti tisztaságában adta 
kezünkbe s a vallás-erkölcsi és egyházi életet annak ere-
jével ujjá teremtette; ennek folytán azt a címet óhajtom 
én látni egyházunk homlokán, mely egyenesen, minden 
magyarázat nélkül a reformáció nagy munkáját juttatja 
eszembe, ez pedig az : ^evangélium szerint reformált*, 
elnevezés. Ezt a címet óhajtom, hogy ragyogjon templo-
maink homlokán, mert ennek erejéből ragyogja körül 
egyházunkat a hír, név, dicsőség fénysugára. 

Molnár Sámuel, 
ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
A népoktatás állapota hazánkban. 

III. A tankötelesek és iskolába járók. 
Az 1891/92-ik tanévre foganatosított községi összeírás 

szerint Magyarország 15.162,988 lakosa között a 6—14 éves 
tanköteles gyermekek száma 2.670,095, vagyis 100 lakosra 
17• 6í°/o• tankötelesek közül, az ország lakosságával 
szemben 14'31 % arányában 2.169,692 gyermek taníttatott; 
vagyis minden 1000 közül 812'6%- Oktatásban nem 
részesült 500,403 gyermek. Egy év alatt a tankötelesek 
száma H°/0-al, vagyis 78,71.9-zel az iskolába járóké 2 46%-el, 
vagyis 52,110-zel szaporodott. A 2.670,095 tanköteles 
között volt: 

1) fiú . . 1.362.823, az összlakók 8'99%-a 
2) 'leány. 1.307,272 » » 8"62 » 

Tényleg iskolába jár t : 
1) fiú 1.168,717 . . . 85'75%-a 
2) leány 1.000,974 . . . 76"57 > 
6 - 1 2 éves f iú. . 987.007 . . . 88*79 » 

» leány 956,070 . . . 82"25 » 
12—15 éves fiú . 375,816 . . . 77 76 » 

» leány 351,202 . . . 60-62 > 
Iskolába nem járt 6—12 éves fiú = 110.552. leány 

— 168.018; 1 2 - 1 5 éves fiú =•• 83,553, leány = 138,280. 

Vallás felekezetek szerint: 
Tanköteles Iskolába járó 

1) róm. kath. 1.314.943 1.154,024 87 76% 
2) görög kath. 276,736 173,516 61 61 » 



3) 
4) 
5) 
V 
7) 

görög keleti 
ev. ref. 
ág. hitv. ev. 
unitárius 
izraelita 

343,423 
375,936 
215,251 

11.014 
132,792 

220,066 64-08 
315,476 83 91 
188,172 87-42 

9,151 8 3 0 8 
109,287 82-00 

E kimutatás szerint első helyen állottak: 
1) a róm. kath. 1000 tanköteles közül 877-6 iskolázóval. 
2) ág. hitv. ev. » » 874*2 » 
3) ev. ref. » » » 839'1 
4) unitáriusok » » • .» 830*8 » 
5) izraeliták » » » 823*1 » 
6) gör. kelet. » » » 640*8 » 
7) gör. kath. » » » 6 1 6 1 » 

Anyanyelv szerint: 

Magyar 1.357,202 tanköt. arányában 18-44% 
Német 355,368 » » 16-85 » 
Román 436,251 » » 16-85 > 
Tót 337,785 » » 17-81 -
Szerb 79,047 » > 15*96 -
Horvát 49,024 » » 18 77 » 
Ruthén 75,423 » » 19*85 » 

A tankötelesek száma növekedett: a magyaroknál 
55,853-mal, a románoknál 20,560-al, a szerbeknél 3,222-el, 
a horvátoknál 1,996-tal, a többieknél apadás állott be. 

Iskolázás ügyében első helyen állottak a németek, 
magyarok, tótok, szerbek, horvátok, ruthének, románok. 

IV. Az iskolázás módja és eredménye. 
A tényleg iskolába járó 2.169,692 tanköteles közül 

a törvényes 10—8 hónapos tanévet befejezte: 1,833,915, 
8452%- Nyolc hónapnál rövidebb ideig járt 335,777, 
vagyis 15"480/o-

Az 1891/92-ik tanévben volt 18.647,200 félnapi 
mulasztás, ezek közül mint igazolt felmentetett 17.454,417, 
vagyis 93 60°/o) pénzbírsággal sújtatott 1,192.783 mulasztás, 
vagyis 6*40%. A megelőző 1891/92-iki hasonló állapottal 
szemben az igazolt esetek száma 131,795-el vagyis 1-00%-el 
apadt. Amennyiben ez évben 38,236 frt és 3 kr., került 
ily módon az iskolák pénztárába, a megelőző évvel szem-
ben 8281 frt 30 krnyi többlet mutatkozik. 

Rengeteg mulasztás ez! Rár ez évben a büntetésből 
befolyt összeg emelkedést mutat, a mi a szigorúbb ellen-
őrzés jele, mégsem hagyható figyelmen kívül ez az állapot. 
Egy részről nagyobb szigort, másrészről nagyobbmérvű 
anyagi segélyezést kell alkalmazni. A községi elöljárósá-
gok nagy része igen könnyen veszi e dolgot. Tudok rá esetet, 
hogy az egyik tanév január havában feljelentett mulasztók, 
csak a következő tanév október havában intettek meg. 
Intés még csak eszközöltetik, ha bár elkésetten is; de a 
bírságolás legtöbb esetben csak a papiron marad. Sógorság, 
komaság, a hajdúk s kis birák pártfogásának is van itt-ott 
értéke. Sok mulasztást idéz elé a szegénység, nyomorúság 
is. Minden iskolátfentartó közegnek kötelessége volna ellátni 
a szükségesekkel a maga szegényeit. 

Az iskolába járók közül, minden szükséges tan-
könyvvel bírt 1.988,639 vagyis 91*65%, taneszközzel nem 
bírt 181,053 vagyis 8*35%. A könyvek és taneszközök 
hiánya nagyban hátráltatja a tanítás sikerét. Vájjon meddig 
marad még jámbor óhajtás a törvény eme pontja, mely 
elrendeli, hogy a községek tartoznak a szegény növen-
dékeket taneszközökkel ellátni ?! 

Önálló iskolája volt 10,690 községnek, iskola fen-
tartásra csatlakozott 1757 község, iskolája nem volt 214 
községnek. A miniszter úr az ezredéves nagy ünnepre 

számos állami tanítói állást óhajt szervezni. Bizva-bizunk ; 
abban a hitben élünk, hogy a milleniumra e 214 köz-
ségnek is lesz iskolája. 

A mindennapi iskola elhagyására jogosított 12 
évesek közül 99*43% tudott jól írni, és olvasni, vagyis 
247,340. A színvonal a megelőző évhez képest 6387-tel 
vagyis 2-65%-el szaporodott. 2335 volt olyan, a ki a 
kivánt eredmény nélkül hagyta el az iskolát. 

V. Népiskolák jelleg és fokozat szerint. 
Az 1891/92-ik tanévben fentartott 16,917 népiskola 

között volt: 
1) állami jellegű 831 4*94°/ 0 szaporodás 19 
2) községi » 1994 11*49 » » 10 
3) r. kath. » 5509 32 57 » » 38 
4) gör. kath. » 2116 12 81 » » 1 
5) g. keleti > 1816 1073 » apadás 1 
6) ev. ref. » 2380 14*07 » » 8 
7) ág. ev. » 1441 8*38 » szaporodás 11 
8) unitárius » 50 0*29 » » 2 
9) izraelita » 576 3*40 » apadás 2 

10) magán » 162 0-96 » - 9 
11) társulati » 41 9-24 » » 8 

Javadalom hiányában szünetelt 117 egytanítós iskola, 
nevezetesen pusztai 3, r. k. 32, g. kath. 33, g. kel. 21, ev. 
ref. 20, ág. ev. 8. E tétel kirívóan igazolja, hogy a felekezeti 
jellegű népiskolák állami segélyezése mennyire szükséges. 
E 117 iskola a fenti létszámban nincs benne. 

Fokozat szerint a 16,917 népoktatási intézet kö-
zött volt: 

1. Elemi népiskola : állami 757, közs. 1844, római 
kath. 5475, g. k. 2166, g. keleti 1813, helv. hitv. 2375, 
ág. ev. 1432, unitárius 50, izraelita 570, magán 139, 
társulati 41. 

2. Felsőbb népiskola-, állami 18, községi 14, római 
kath. 14, g. k. 0, g. kel. 0, ev. ref. 2, ág. ev. 1, unit. 0, 
izr. 1, magán 4, társ. 1. 

3. Polgári iskola: állami 45, közs. 84, róm. k. 17, 
g. k. 1, g. kel. 3, ev. ref. 0, ág. ev. 8, unit. 0, izr. 5, 
mag. 18, társ. 5. 

4. Felsőbb leányiskola: állami 11, közs. 2, r. k. 2, 
g. k. 0, g. kel. 0, ev. ref. 3, ág. ev. 0, unit. 0, izr. 0 
mag. 1, társ. 0. 

Összesen volt elemi iskola 16.657 
» » felsőbb népisk. 55 
•» » polgári isk. 186 

» felsőbb 1. isk. 19 
Együttvéve = l t .917. 

Vegyes (fiúk és leányok együtt) iskola volt 14.353, 
kizárólag csak fiúk oktatásával foglalkozott 1210, kizáró-
lag csak leányok oktatásával foglalkozott 1354. 

Tannyelv szerint: egy tannyelvű iskola volt 14.229, 
még pedig 9445 magyar, 554 német, 2719 román, 
1085 tót, 206 szerb, 23 horvát. 186 ruthén és 11 olasz. 

Két tannyelvű iskola 2660. 7 esetet kivéve a két 
tannyelv közül egyik mindig a magyar. 

Három tannyelvű iskola volt 28. A magyar nyelv 
valamennyiben taníttatott. 

A nem kizárólag magyar tannyelvű 7472 iskola 
közül az 1879. évi XVIII. t.-cikkben kijelölt követelmények-
nek kielégítő sikerrel felelt meg 5086 iskola, nem felelt 
meg 2386, vagyis nem tanította a magyar nyelvet. A 
javulás 100 iskolánál 2 71% iskola. 

Hogy akad hazánk tanítói között jó számmal nem 
képesített tanító, az sajnos tény; de ezt még el lehet 



nézni, hanem az már hazánk elleni bűn, hogy oly tanítók 
is megtűretnek, a kik a magyar nyelvet nem tanítják, nem 
bírják. Magyar földadta kenyeret enni, vizet inni, a magyar 
haza testén élősködni és eme végtelen jótéteményekkel szem-
ben a haza nyelvét nem tudni, nem tanítani, csak nálunk 
lehet. Hát nincs az államnak elég hatalma egy ily tanítóval 
szemben? Vagy tanulja meg annak a hazának, m e l y n e k 
mindenét köszönheti, a nyelvét, vagy mondjon le állásá-
ról! A nemzetiségek dédelgetése egyenlő az állami hata-
lom gyengeségével, erélytelenségével. 

Az oktatás céljaira volt 16,917 népiskolában 25,268 
terem; évi gyarapodás 40 terem. Hogy az összes tan-
kötelesek számára elegendő tanhelyiség legyen, a tanter-
mek számát legalább 2500-al kellene szaporítani, 

VI. A tanítókról, 

Az 1891/92-ik tanévben mindent összevéve volt: 
a) szervezett tanítói állomásunk 25,622, b) azonban nép-
iskolai tanítóinak száma csak 25,505 volt. Tavaly 309 
szüntető állomás volt, az állapot határozottan javult, mert 
e szám 192-vel apadt. 

Törvényszerű tanképesítéssel bírt 22,521 tanító, vagyis 
88-30%, oklevéllel nem bírt 11'70%, vagyis 2984. E 
téren is javulás állott be, a képesített tanítók csoportja 388 
egyénnel szaporodott, míg az ellenkező csoport 16-tal 
fogyott. Képesítés szerint megnevezve volt: állami képe-
sített 1748, nem képesített 32, községi képesített 4182, 
nem képesített 187, róm. kath. képesített 7470, nem képe-
sített 928, görög kath. képesített 1530, nem képesített 
611, g. kel. képesített 1657, nem képesített 511, ev. ref. 
képesített 2635, nem képesített 409, ág. ev. képesített 
1909, nem képesített 257, unitárius képesített 42, nem 
képesített 17, izr. képesített 1016, nem képesített 24, magán 
képesített 260, nem képesített 5, társulati képesített 72, 
nem képesített 3. 

A betöltött 25,505 tanítói állomás közül 22.500 
(88"22°/o) rendes, 3005 ( H ' 7 8 % ) segéd tanító által fog-
laltatott el. Férfi tanító volt 21.918, nő-tanító pedig 3587 
állomáson. A férfi tanítók száma csak 223-mai, ellenben 
a nő-tanítóké 149-cel szaporodott. Általában véve növe-
kedett úgy a férfi, mint a nő-tanítók száma az államnál 
28, illetve 29, a községnél 5 8 - 3 4 , a r. k.-nál 117—66, 
a g. kel. 10—15, ez ev. ref.-nál 7—7, az ág. ev. 9—8, 
az izr. 1 —4-el. A magyar nyelvet oktató képességgel 
bírta 23-839 (93-47%), nem bírta 1601 6'28% tanító. 
E szám az egyes iskolák között így oszlik meg: 

1) állami isk. a magy. nyelvet bírta : 1780 nem birta : 0 
.2) községi » 418- » 187 
3) r. kath. » » 8071 » 3 i7 
4) g. kath. » » » 1860 » 281 
5) g. kel. » » •t/ 1634 » 534 
6) ev. ref. » » 3043 » 1 
7) ág. ev. » » » 1899 » 267 
8) unit. » » T> 59 » 0 
9) izrael. » > » 1036 » 4 

10) magán » » 255 » 0 
11) társul. » » 75 » 0 

Az alkalmazásban levő tanítók és 1034; óvó közül 
17.334' tanító és óvó vétetett fel az országos tanítói 
nyugdíjintézetbe. Kiosztatott 5059 nyugdíjra és segélyre 
jogosult tagnak 400.060 frt 27 kr. 

Simkő Endre 

A magyar ev. reform, tanítók országos 
egyesülete alapszabályai. 

1. §. Az egyesület címe: 
>A magyar ev. reform, tanítók országos egyesülete.« 

2. §. Az egyesület célja: 
a) A magyarországi ev. reform, felekezeti tanítók 

összeségét országos egyesületbe gyűjteni és bennök az 
összetartozás érzetét növelni. 

b) A tanítás és nevelés elméleti s gyakorlati töké-
letesítésén kívül az egyházias szellemet ébren tartani; 
ősi intézményeink iránt a meleg érdeklődést fejleszteni ; 
az ev. reform, egyház lelkészei s más hivatalos tényezői 
irányában a testvéries jó viszonyt ápolni és fokozni. 

c) Az egyház és iskola életében napirendre kerülő 
kérdéseket figyelemmel kiséri; minden olyan általános 
köznevelési és közoktatási kérdéseket, melyek a tanügyet, 
iskolát és tanítót érdeklik, tárgyalás alá venni és azokban 
véleményt mondani; az új rendezkedéseknél az ev. reform, 
felekezeti tanítók helyét és ténykedési körét megjelölni; 
általában — törvényes formák között és megengedett 
eszközökkel — arra törekedni, hogy az ev. reform, tanító-
ság, úgy egyenkint, mint. összességében, az egyházi alkot-
mány keretein belül, méltó helyet foglaljon el az egyházi 
s különösen a tanügyi és iskolai kormányzatban. 

d) Az ev. reform, felekezet egyházi és iskolai ható-
ságaival, valamint másokkal szemben az ev. reform, tanító-
ságot és annak azon külön érdekeit és ügyeit képviselni, 
melyek elintézése az önkormányzati jog alapján s a 
királyilag szentésített egyházi törvények rendelkezése szerint 
tisztán az ev. reform, felekezet egyházi és iskolai ható-
ságainak jog- és hatáskörébe tartoznak; következőleg az 
ev. ref. tanítóságnak más jellegű tanítókkal nem közös 
ügyeit képezik, s mint ilyenek az egyetemes tanítóság 
országos gyűlésein nem tárgyalhatók. 

e) A magyar ev. reform, tanítók országos egyesülete 
— mint a fentebbiekből is kitűnik — nem kívánja elszi-
getelni az ev. reform, felekezeti tanítót az ország egye-
temes tanítóságától; sőt itt a célnál megjelöli, hogy mint 
eddig, úgy ezután is, minden utógondolat nélkül szolgálni 
fogja a hazai egyetemes tanítóság összességének érdekeit 
és igyekezik oda hatni, hogy ev. reform, tanítók magukat 
az egyetemes egy részének érezzék s a közös jó ügyek 
munkálásában tevékeny részt vegyenek. 

3. §. Az egyesület tagjairól. 

1. Rendes tagok: a) mindazon ev. reform, feleke-
zeti jellegű tanítók, a kik évenkint két korona (2 k.) 
tagsági díjat fizetnek. 

b) azon ev. reform, felekezeti jellegű tanítótestületek 
(egyesületek), melyek legalább húsz (20) tagot számlálnak 
s minden tag után ötven fillér (50 fill.) évi járadékot 
fizetnek. 

2. Alapító tagok : azon tanítók vagy tanügybarátok, 
a kik alapítványi összegül legalább negyven koronát (40 k ) 
egyszeré befizettek. 

3. Pártoló tagok: oly tanügybarátok, vagy nem ev. 
reform, felekezeti iskoláknál működő tanítók, a kik éven-
ként két korona (2 k ) pártoló tagsági illetéket fizetnek. 

4. Tiszteletbeli tagok: a kik a népoktatás terén 
kifejtett, vagy a tanítóság érdekében tett valóban kiváló 
és sikeres munkálkodásuk, avagy másképpen szerzett külö-
nös érdemeikért a közgyűlés ilyenekül megválaszt. 

A tiszteletbeli tagok egyesületi terhet nem viselnek. 
5. Működő vagy résztvevő tagok lehetnek mindazon 



ev. reform, felekezeti tanítók, a kik rendszeresített tanítói 
állást töltenek be és az előbbi 1 —4. pont alatt felsoroltak 
közé nem tartoznak. \ 

6. A közgyűlést a fenti 1—5. pontban említett tagok 
alkotják; részvételi, tanácskozási és indítványozási joggal 
minden tag bír, de szavazati jogot csupán a rendes és 
a tiszteletbeli tagok gyakorolhatnak. 

7. A fenti 1—-4. pont alatt elősorolt tagok csak 
az esetben gyakorolhatják jogaikat, ha az egyesülettel szem-
ben semmi íizetési hátralékban nincsenek. 

8. Szavazatát az (írre jogosított tag csak személye-
sen gyakorolhatja és csupán egy szavazattal bírhat. 

9. Közgyűlésekre a tagsági joggal bíró ev. reform, 
tanítótestületek (egyesesületek) 20—80 tagig egy (1). 
30—60 tagig két (2), 60—100 három (3), 100 tagon 
felül négy (4) képviselőt küldhetnek, kik a rendes tagokkal 
teljesen egyenjogúak — Húsz (20) tagnál kevesebbet szám-
láló tanítótestület (egyesület) szavazati joggal biró kép-
viselőt nem küldhet. 

10. A rendes, alapító, pártoló és működő tagok 
belépési szándékukat az elnökségnél vagy titkárnál jelentik 
be; kik gondoskodnak arról, hogy az illetők a tagok nyil-
vántartási jegyzékébe beigtattassanak és a megfelelő tag-
sági igazolványnyal elláttassanak. 

4. §. A köz gyűlésekről. 

1. Az egyesület minden három évben egyszer köz-
gyűlést (nagy gyűlést) tart, melynek tárgysorozatát, napját 
és helyét a valásztmány állapítja meg. 

2. A közgyűléseken tárgyalandó fontosabb javas-
latok és tételek kimerítő tájékozással a hazai ev. reform, 
tanítótestületek (egyesületek) részére legalább három hóval 
előbb megküldendők, illetve a hivatalos közlönyben vagy 
ennek hiján más tanügyi lapban közzéteendők. 

3. Rendkívüli közgyűlés tartatik, mikor az elnökség 
vagy a tisztikar többsége szükségesnek látja, továbbá a 
választmány két harmadának határozata vagy kiván-
ságára; végül a rendes tagok egyharmadának (^g), illetve 
a tagsági joggal bíró tíz (10) ev. reform, tanítótestület (egye-
sület) kívánatára, az ok és cél megjelölése mellett. 

4. A közgyűlések meglehetőleg felváltva az öt ev. 
reform, egyházkerület területén tartatnak. 

5. A közgyűléseket megtartások előtt legalább egy 
hóval az elnökség hívja öszsze, a tanügyi és más lapok 
útján. A tárgysorozat a meghívón közlendő. 

6. A közgyűlés, tekintet nélkül a megjelent tagok 
számára, határozatképes és végzéseit egyszerű szavazat-
többséggel hozza. 

7. A közgyűlés tárgyai: 
a) két elnök (az egyik működő tanító) két alelnök, 

egy titkár, két jegyző, egy pénztárosnak három (3) évre; 
negyven évre (40) választmányi tagnak szintén három 
évre titkos szavazással megválasztása. Szavazatok egyen-
lősége esetében sorshúzás dönt. 

b) Javaslatok és tételek a vallásoktatásra vonat-
kozó kérdések s a vallás-erkölcsi élet ápolását elősegítő 
eszközökről; egyház-alkotmányi és népiskolai ügyek, a 
mennyiben azok az ev. ref .tanítót mint nevelőt s oktatót 
közelebbről érdeklik. 

c) Törvényes úton és megengedett eszközökkel oda 
hatni, hogy az egyesületnek a 2. §-ban körülírt eélja 
eléressék. 

d) A számadásokra vonatkozó választmányi jelen-
tések alapján a fel mentvény megadása vagy megtagadása, 
illetve a felülvizsgálás elrendelése. 

e) Elnöki előterjesztések, választmányi és titkári 
jelentések, benyújtott javaslatok és indítványok feletti hatá-
rozathozatal. 

f ) Az ev. reform, tanítóság nevében és képviseleté-
ben az illetékes hatóságokhoz fölterjesztések tétele, illető-
leg a választmány vagy elnökségnek megbízása felterjesz-
tések tételére. 

g) Hivatalos közlöny alapíátsa és fentartása iránti 
intézkedések, illetve a választmánynak ezzel megbízása, 
vagy valamelyik tanügyi lapnak hivatalos közlönyül elfo-
gadása. 

h) Az alapszabályok megváltoztatása, vagy az egye-
sület feloszlása iránti határozatok, melyeknek érvényessé-
géhez azonban megkívántatik, hogy az egyesület tagjainak 
féle jelen legyen, s ezeknek kétharmad (2/3) többségével 
hozassék; esetleg egy külön ez okból összehívott későbbi 
közgyűlés által szintén kétharmad (2/3) szótöbbséggel mon-
dassék ki. 

i) Tiszteletbeli tagok választása. 
k) Jegyzőkönyv-hitelesítő bizottság kiküldése. 
8. Minden közgyűlés csak azon tárgyak fölött hatá-

rozhat, melyek a tárgysorozatba előzőleg felvétettek ; kivé-
telnek csak különösen fontos és sürgősségi esetekben 
van helye, 

9. A tanácskozás csak magyar nyelven engedtetik meg. 
10. Politikai színezetű ügyek; felekezetek közt fen-

forgó vitás kérdések, magán panaszok és sérelmek nem 
tárgyalhatók. 

11. A közgyűléseken megjelenő tagok szavazati joguk 
érvényesítésére rendes tagsági jegyöket, a testületi kép-
viselők megbizó levelöket a gyűlés alkalmával a jegyzők-
nek bemutatni kötelesek. 

12. Az egyesület tisztviselői, esetleg választmányi 
tagjai is, minden közgyűlés vagy választmányi ülés alkal-
mával személyenként négy korona (4 k.) napdíjban és 
nyolc korona (8 k.) utazási átalányban részesülnek az 
egyesület pénztárából. 

13. A gyűlések jegyzőkönyve az elnök és jegyzők 
közbejöttével az illető gyűlés által megbízott három (3) 
jelenlevő tag által a gyűlést követő napon feltétlenül hite-
lesíttetik és legkésőbb egy hónap alatt hivatalos közlöny-
ben vagy más űton nyilvánossá tétetik. 

5. §. Az állandó választmányról. 
1. Az állandó választmány áll két elnök, két alelnök, 

titkár, két jegyző, pénztáros és negyven (40) választmányi 
tagból. Ez utóbbiak háromnegyed (s/4) részben csak mű-
ködő ev. reform, tanítók és egynegyed (V4) részben más 
téren működő tanférfiak és tanügybarátok sorából vá-
laszthatók. 

2. A választmány elnöke mindenkor az egyesületi 
elnök ; jegyzőit maga választja. 

3. Választmányi üléseken a tagsági joggal biró evang. 
reform, tanítótestületek (egyesületek) képviselők által sza-
vazati joggal vehetnek részt. 

4. A választmány teendői, jog- és hatásköre: 
a) Minden évben legalább egyszer gyűlést tart és 

azon az egyesület ügyeinek előbbre viteléről tanácskozik. 
b) Saját kebeléből megválasztja a számoltató bizott-

ságot és ennek jelentését felülbírálja. 
c) Előkészíti a közgyűléseket, kitűzi azok tárgyait, 

kijelöli az előadókat, megállapítja a gyűlés helyét és idejét. 
d) Minden egyesületi közgyűlésre az öt egyházkerü-

let püspökei, főgondnokai vagy az ev. reform, felekezet 
más kitűnőségei közül egyet védnökül felkér és gondos-
kodik arról, hogy a gyűlések komoly ünnepély jellegével 
bírjanak. 



e) Sürgős esetekben felír, vagy folyamodik az evang. 
reform, tanítóság nevében és képviseletében az illetékes 
hatóságokhoz; halaszthatatlan ügyekben a közgyűléshez 
való utólagos bejelentés és felelősség mellett, az egyesület 
nevében intézkedik, 

f ) Működéséről a közgyűlésnek beszámol, időközileg 
hozott határozatait és intézkedéseit megfelelő módon köz-
tudomásra hozza. 

g) Az egyésület hivatalos közlönyét megválasztja 
s ilyenül a közgyűlésnek elfogadására ajánlja, azt erkölcsi 
támogatásban részesíti; esetleg gondoskodik hivatalos köz-
löny alapítása és fentartásáról, a közgyűlés által megjelölt 
módozatok szerint. 

h) Az egyesület tiszviselői vagy a választmányi tagok 
sorában előfordulható, időközileg megüresedett helyeket, 
a legközelebbi közgyűlés idejéig tartó időre, választás 
útján betölti, illetőleg a választmányt a rendes számra 
kiegészíti. 

5. Jegyzőkönyveit, az elnök és jegyzők közbejöttével, 
az ülés által kijelölt két jelenlevő tag hitelesít, és pedig 
vagy a gyűlés napján, vagy legkésőbb az azt követő napon. 

6. §. Az egyesület tisztviselője. 
1. Az elnökök: az egyesület hatóságok és harmadik 

személyek irányában. képviselik; — az egyesületi köz-
gyűléseket és választmányi üléseket jó idejében összehívják, 
azokon elnökölnek, a tanácskozást vezetik, felügyelnek a 
rendre és tárgyalás komolyságára, — elrendelik a szava-
zást ; és kimondják a határozatokat. Egyenlő szavazatok 
esetében (a választások kivételével) az ő szavok dönt. 

2. Az alelnökök : elnököt akadályoztatása esetében 
helyettesítik elnöki felhivás vagy választmányi megbízásból. 

3. A titkár: teendője a gyűlések tárgyait előkészí-
teni, a jelentéseket, felterjesztéseket, meghívásokat stb. 
szerkeszteni, az előadókkal érintkezni, azoknak esetleg 
útbaigazításokat adni, a tagok nyilvántartási jegyzékét 
vezetni, a levéltárt kezelni, az ev. reform, tanítóságot 
közelebbről érdeklő intézkedések és események, továbbá 
a választmány és egyesület működéséről évenkint kime-
rítő jelentést tenni; a hivatalos közlemény nyilvánossá 
tételéről gondoskodni. 

4. A jegyzők: felváltva vezetik a közgyűlések jegyző-
könyveit, kiadják ezekből a kivonatokat; segédkeznek a 
titkárnak a hivatalos iratok szerkesztésében, szükség esetén 
a titkárt helyettesítik. 

5. A pénztáros: teljes felelőssége terhe alatt kezeli 
az egyesület vagyonát, arról rendes számadást vezet beszedi 
a tagdíjakat, illetékeket és egyéb jövedelmeket, elnöki 
utalványra teljesíti a kiadásokat. Számadásait évenkint 
a választmányi gyűlés elé terjeszti; az egyesület pénzeit 
a választmány által meghatározott módon gyümölcsözteti 
és kezeli. 

• 6. Az egyesület tisztviselői közül csak a titkár és 
pénztáros részesülhetnek tiszteletdíjban, melynek összegét, 
az egyesület anyagi körülményei figyelembe vételével, a 
közgyűlés állapítja meg három évenkint. 

7. §. Az egyesület vagyonát és jövedelmét képezik: 
a) a rendes tagok évi díjai; 
b) az alapító tagok tőkebefizetései; 
c) a pártoló tagok évi illetményei; 
d) az ev. reform, tanítótestületek megajánlott évi 

járulékai; 
e) önkéntes adományok. 
Az alapítványi összegek és e célra adományozott 

pénzek képezik az egyesület alapvagyonát, melynek csak 
kamatai használhatók fel a kiadások fedezésére. 

8. §. Az alapszabályok megváltoztatását vagy az 
egyesület feloszlását és ezen esetben vagyonának hova 
fordítását célozó határozatok foganatosítás előtt az ev. 
ref. egyházi Konventhez és ennek útján a m. kir. állam-
kormányhoz, jóváhagyás végett felterjesztendők, s csak 
a megnyert jóváhagyás után hajthatók végre. 

9. §. Ha az egyesület az alapszabályokban megha-
tározott célt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tar-
taná, a mennyiben további működésének folytatása által 
az államnak általános vagy a tagoknak vagyoni érdeke 
veszélyeztetnék, a m. kir. kormány által haladéktalanul 
felfüggeszthető s a felfüggesztést követő szabályszerű vizs-
gálat eredményéhez képest, vagy az alapszabályok legpon-
tosabb megtartására, különbeni feloszlatás terhe alatt köte-
lezhető, vagy végleg is feloszlatható. 

10. §. Ezen alapszabályok megerősítés végett a 
méltóságos ev. reform, egyházi Konventhez és ennek útján 
a nagymélt. m. kir. államkormányhoz felterjesztendők. 

Kelt a magyar ev. reform, tanítók országos bizott-
sága küldötteinek 1893. december hó 29-én Kisújszálláson 
tartott üléséből. 

Sólyom Antal, Vargha István, Józsa Pál, 
felkért jegyző. biz. tag. elnök. 

T Á R C Z A. 

Az evangélium és a barátság. 
(Vége.) 

Ha a lelkeknek az a rokonszenve, mely a szíveket 
a. barátság melegével egybeforrasztja, az első és legki-
válóbb ismerve a barátságnak, úgy a szeretet a második 
helyet foglalja el abban. A barátság több, mint egyszerű 
ismeretség olyanok között, kik egy községben születtek 
vagy együtt jártak iskolába; több, mint a szomszédok 
közötti jó egyetértés, kik a naponkénti érintkezés folytán 
egymást megszokták, s talán jól is érzik egymás közt 
magukat, de ha elválnak, az összekötő kapocs megszakad 
közöttük, s néhány hét vagy év múlva elfelejtik egymást. 
Az igaz barátságban a lelkek összefornak, a szivek foly-
tonos érintkezésben állanak egymással, s az érzelmeknek 
és gondolatoknak az a folytonos kicserélődése létesül, 
melyet a Sámuel könyve, Jonathán és Dávid barátságá-
ról szólva, így fejez ki: »és a Jonathán lelke egybekap-
csoltatik a Dávid lelkével, és Jonathán úgy szerette öt, 
mint a maga lelkét.« A barátságban a szeretet hozza 
létre a lelkeknek azt a szövetségét, mely felbonthatatlan, 
vagy felbontása csak a legnagyobb lelki és testi fájdal-
mak mellett történhetik meg. Bár mily benső legyen is 
azon szeretetteljes viszony, mely a barátságban létrejön, 
mindazáltal nem osztom azoknak nézetét, kik azt állítják, 
hogy ily viszony, épen úgy, mint a házasságban, csak 
két rokon lélek között fejlődhetik ki. A kik ezt állítják, 
azok félreismerik a barátság lényegét s összezavarják a 
házassággal, melyben már nem pusztán psychologiai, hanem 
fiziologiai motívumok is közreműködnek. És a Krisztus 
példája a mi felfogásunk mellett szól, s azt bizonyítja, 



hogy az emberi szivnek meg van az a képessége, hogy 
egy időben több barátnak is tudjon örülni. 

A baráti szeretet örömét találja a szolgálatkészség-
ben és a jótéteiben. Már a régiek annyira természetes-
nek találták, hogy a jó barátoknak egymás irányában 
mindent meg kell tenni, hogy ezt nem is hangsúlyozták, 
hanem csak azon határt jelölték meg, hol a baráti szíves-
ségnek már meg kell szűnni, mert egy magasabb köteles-
séggel, pl. a család, a haza vagy Isten iránti kötelességgel 
jőne összeütközésbe. Ennek megfelelőleg a művészetben 
a barátságot egy hajadon fejű és durva ruhába öltözött 
ifjú alakjában jelképezték, a szolgálatkészség kifejezéséül. 
Ruhájának szegélyére ez volt felírva: élet és halál, annak 
jeléül, hogy a barátság állandó; homlokán pedig ez a 
felirat állott: nyár és tél, a mi azt jelentette, hogy 
a barátság szerencsében és szerencsétlenségben mindig 
ugyanaz és soha nem változik. Az ilyen barátságnak 
tanulságos példáival találkozunk már a mesés ó-korban. 
Igy Orestesés Piládes vetélkednek egymással, hogy melyikök 
áldozza fel magát Dianának, hogy annak képét Taurisból 
elhozzák. Achilles leghűbb barátja Patroclus sírján boszút 
esküszik Hektor ellen, és őt meg is öli. Örökre szép jel-
képe a baráti szeretetnek Castor és Pollux ikergyermekek, 
kik az égiek által a csillagok közé vétettek fel. s ma is 
gyönyörű hasonlattul szolgálnak azon barátoknak, kik 
ugyanazon gondolatkörben egy érzelemvilágot futnak be 
pályájukon. 

A baráti szolgálatkészségnek önfeláldozásnak azon-
ban alig van találóbb, meghatóbb példája, mint Jézus 
magatartása Lázár halálánál és feltámasztásánál, Midőn 
értesült arról, hogy Lázár, kit szeret va'ia, beteg, majd 
hogy már meghalt, Júdeába megy. Jól tudta, hogy ott 
élete veszélyben forog, s bár a tanítványok is figyelmez-
tették őt, mondván: »Mester! most is meg akarnak vala 
kövezni téged a zsidók, és ismét oda mégy ?* — ő nem 
gondolt a maga életével, sokkal nagyobb volt benne 
barátjának elvesztése feletti fájdalma, és a részvét Mária 
és Mártha iránt, mint az életösztöne. Elmegy tehát Bethá-
niába, és ott Márthának gyönge hitét égő lánggá élesztette, 
Máriával együtt szomorkodott, s gyászukban oly benső 
részvétet tanúsít, hogy szemei könnyel teltek meg. s a körül 
állók felkiáltottak: »íme mennyire szerette Öt/« Megható 
jele a baráti szeretetnek, mely gyöngéd, mint a női szere-
tet, erős, mint a halál, és jóságos, mint az ég. 

Azonban a barátság bensősége nemcsak a szeretet 
ama tényében nyer kifejezést, melylyel az ember barátjá-
nak szükségeiben segítségére van, hanem és még inkább 
abban a készségben, melylyel barátjának jótéteményét és 
segítségét fogadja, vagy épen igényli magának, kifejezvén 
ez által azt, hogy mily nagy bizalommal van a másik 
fél szeretete iránt. A Megváltó barátságának bensőségét 
semmi sem bizonyítja ékesebben, mint az evangéliumban 
azon jelenet, midőn Jézus már a keresztfán függve, fel-
szólítja Jánost, a szeretett tanítványt, hogy Máriát, az ő 
anyját, vegye magához és legyen neki hűséges gondviselője 
Jézus nem kérdezte Jánostól, hogy hajlandó-e erre. 

volt győződve készségéről, s e bizalom a legnagyobb megtisz-
teltetés volt, melylyel tanítványának ragaszkodását viszonoz-
hatta. Megható, gyöngéd nyilvánulása ez az igaz barátságnak. 

Jól ismert jellemvonása továbbá a barátságnak, hogy 
a jó baratok örömest keresik egymás társaságát, szívesen 
vannak egymással, mert jól érzik magukat együtt; tudják, 
hogy tartózkodás nélkül nyilatkozhatnak, kitárhatják szivök 
legbensőbb titkait, mert egyik sem él vissza a másiknak: 
bizalmával. Két dunamenti kálvinista papról beszélik, hogy 
egymással igen jó barátságban éltek, mindennapos ven-
dégek voltak, s órákat eltöltöttek egymásnál csendes hall-
gatagságban, búcsúzáskor pedig azzal váltak el egymástól, 
hogy holnap ismét összejőnek — beszélgetni. Bár első 
tekintetre komikusnak látszik ez a hallgató társalgás, de 
ebben még is az az igazság van kifejezve, hogy beszél-
getés nélkül is kellemes lehet a baráti együttlét, sőt a jó 
barátoknak épen egyik becses kiváltsága az, hogy nekik 
egymás társaságában szabad hallgatniok, a nélkül, hogy 
visszatetszést szülne. Értik ők úgy is egymás gondolatait. 
De ha azután egyszer megnyílik a beszéd ajtaja, akkor 
a kedély egész gazdagsága feltárul; a legtitkosabb gon-
dolat, melyet az ember talán még maga előtt is alig 
merészel előhozni, valamint a legmerészebb ítélet tartózko-
dás nélkül nyilvánul, s a bizalomra bizalommal felel. 
A ki e szellemi élvezetnek jótékony melegét nem érezte, 
az az emberi életnek legbecsesebb javait, a társas érint-
kezésnek legvonzóbb sajátságait nem ismeri még. A tanít-
ványoknak azonban volt alkalmuk ezt érezni és tapasztalni. 
Jézus azon világos kijelentéssel hívta el őket, hogy vele 
legyenek, s földi működése alatt valóban állandó kísérői 
voltak neki. Gyakran elvezette őket a puszták csendes 
magányába, hogy zavartalanul élvezzék az együttlét örö-
meit. S hogy mily benyomást nyerhettek ilyenkor a tanít-
ványok, elképzelhetjük azon két tanítvány nyilatkozatából, 
kik Emmaus felé menve az Úrral beszélgettek: »avagy 
nem gerjedezett-e a mi szivünk, mikor nekünk szólott 
az úton, és mikor magyarázta nekünk az Írásokat?* 
Különösen a három kedvelt tanítvány élt át néhány ilyen 
kedves órát a Megváltó környezetében, midőn az ő titok-
teljes és megmérhetetlen gazdag gondolatvilágába egy-egy 
mély bepillantást vethettek, mint ez pl. a megdicsőülés 
hegyén történt, hol látták az ő dicsőségét, vagy a Getse-
mane kertben, hol ő maga kérte, hogy vele együtt virasz-
szanak. Jézus földi működése alatt soha oly megindítóan 
nem nyilvánult az ő tiszta baráti vonzalma, mint azon 
végzetes órában, midőn részvétükhöz fordul, arra kéri 
tanítványait, hogy halálos szorongásai között mellette 
maradjanak és vele imádkozzanak. 

Különben a barátság is, mint minden emberi viszony, 
eredménye után ítélendő meg. Ha mi a barátságnak becsét 
és erkölcsi értékét a gyakorlati élet szempontjából akarjuk 
méltányolni, azt kell kérdeznünk: mi volt az a barátság 
reánk nézve, s társadalmi és erkölcsi életünkben minő 
változásokat idézett elő ? Azon evangéliumi barátság, 

életében néhány megragadó vonásban fel-
tűntetett. a próbát is kiállotta. Gondoljunk csak vissza 



az ő 12 tanítványára. Mik voltak azok, mielőtt őket Jézus 
legszűkebb és legbizalmasabb környezetébe elhívta, s 
milyen állást foglalnak most el a világhistóriában ? A 
tanítványok mindnyájan a legalsóbb néposztályból valók 
voltak, némelyek ugyan rendkívüli természeti adományok-
kal felruházva, de mindnyájan olyanok, kiknek művelődésre 
volt szükségük, hogy megszerezhessék a léleknek azt a fegyel-
mezettségét, elsajátíthassák azt a lelki erőt, mely meg-
kívántatik ahhoz, hogy valaki a dolgokat, s az emberi 
élet viszonyait magasabb szempontból felfogni képes legyen. 
Jézus nélkül a világtól elfeledten, privát foglalkozásaiknak 
élve, csendesen élték volna le földi napjaikat. Falujok 
határán kívül senki sem hallott volna felőlük, s haláluk 
után még a hozzájuk legközelebb állók is elfeledték volna. 
De Jézus a velők való folytonos érintkezés, az ő életének 
példája, tanításai és Önfeláldozása által beléjök oltotta az 
erkölcsi erőnek isteni szikráját. Ő eltávozott körükből, de az 
isteni szikra lángra gyuladt keblökben, s az igazság győz-
hetetlen hatalmába vetett hittel vették át ugyan azt a 
szerepet, melyet a megdicsőült mester viselt; tanítói lettek 
a világnak; eszközei az őrködő gondviselésnek; apos-
tolai az igének, a ker. szabadságnak és erényének, új irányba 
terelői a világtörténetnek. 

Ezt a próbát a mi barátságunknak is ki kell állani. 
Van olyan barátság, mely nem hogy erkölcsileg nemesítő, 
felemelő hatással volna, hanem inkább lerántja az embert, 
s szégyenbe és gyalázatba viszi. De ez nem a Krisztus 
szerinti barátság, mert az, mint a tanítványok példája 
mutatja, felemel, s magasztos tettekre lelkesít. Az igazi 
jó barát a mi második lelkiismeretünk, melynélfogva annak 
tudata, hogy mit vár tőlünk a mi barátunk, már maga-
sabb törekvésekre sarkal, s annak puszta meggondolása, 
hogy ő a mi barátunk, ha mindjárt távol van is tőlünk, 
a nemtelen indulatokat és aljas szenvedélyeket elfojthatja 
bennünk, s az erkölcstelen tetteket megakadályozhatja. 
Ha saját lelkiismeretünk gyengének bizonyulna is, hogy 
a gonosztól visszatartson minket, az a tudat, hogy magun-
viselete barátunk kárhoztatásának van kitéve, oly lendü-
letet adhat lelkünknek, mely a sas merész röptével ragad 
ki a köznapi világ posványos légköréből, s viszen a ma-
gasba, az ideális világ régióiba, hol lelkünk megtisztul és 
megnemesedik. 

De ha nagyrabecsüljük azon nemesítő befolyást, 
melyet a barátság lelkünkre gyakorol, úgy viszont azt 
sem szabad felednünk, hogy a mi magunk tartásának is 
olyannak kell lenni, mely jótékony, nemesítő hatással 
legyen barátainkra. Nem lehet Istentől nagyobb kegyelmi 
ajándékot kérnünk, minthogy akkor, a midőn már mi 
elköltöztünk e földi világból, egyik vagy másik barátunk 
azt mondhassa el rólunk: ő jótékony befolyást gyakorolt 
életemre; hitemet erősítette, a szeretetet és hűséget élesz-
tette bennem; megtanított bízni az emberi természet jóra-
valóságába, s az életnek minden változásai, a sorsnak 
minden viharai között segítetett fentartani életemnek esz-
ményképeit, ideáljait. És ilyen barátunk nekünk még ma 
is a Krisztus. Petri Elek. 

B E L F Ö L D . 

Egy lap a nagy-igmándi ref. egyház 
történetéből. 

Nem müvei haszontalan s fölösleges munkát az, 
ki a gyülekezetek életében fölmerült egy-egy kiválóbb 
mozzanatról ad értesítést a lapok útján. * Tanulság s buz-
dítás rejlik azokban a mozzanatokban. 

Ez indokból közlök egy kis eseményt a nagy-igmándi 
gyülekezet életéből. Folyó hó 18-án avattuk fel orgonán-
kat. A tatai egyházmegyében ez a hatodik orgona. A városi 
két gyülekezetben — Győrött és Tatában — már régebb 
idő óta van; líocs, Böny és Dad azonban csak a leg-
közelebbi években hozták be. Tehát a rideg puritanismus-
sal szemben terjedni kezd a művészet. Nemcsak azt 
bizonyítja e körülmény, hogy eme gyülekezetek anyagilag 
egyebeknél talán feljebb állanak, mert néhány ezer frtot 
vagy a közvagyonból, vagy egyeseknek áldozatkészségéből 
elő tudnak teremteni; hanem bizonyítja azt is, hogy eme 
helyeken már fejlettebb Ízlésnek is kell lennie. A legfel-
ségesebb orgona sem tenné széppé, szabályossá a gyüle-
kezet éneklését ott, hol az ütem és kóta szerint való 
éneklés ösmeretlen. A fent említett gyülekezetekben már 
nagy idők óta kiváló gond fordíttatik az énektanításra. 
Vannak gyermek- és ifjúsági énekkörök. Egy új nemze-
dék nőtt fel összhangzatos, vagy legalább szabályszerű 
éneklés gyakorlatában. Ily helyeken kétség kívül emeli 
az orgona a gyülekezeti éneklés szépségét s buzgóságát. 
E részben már, sőt többnyire anyagilag is, képesítve vol-
nának a tatai egyházmegye gyülekezetei orgona beállí-
tására. S valószínű, hogy rövid időn csakhamar megsza-
porodnak e vidéken az orgonák. 

Hogy lett. itt-amott, mikép állt elé egy-egy orgona ? 
mindegyiknek megvan a maga kis története. Bönyön az 
evangéliumi századosnak egyik késő utódja, egy vitézlő 
rendbeli huszár teremtette elő; Dadra — mint Széki kol-
léga sejteti — a tyúkok emberségéből lett. És ez hihető, 
mert »omne vivutn ex ovo«. Tisztelet és becsület az ily 
bőven tojó tyúkocskáknak! Beh jó volna más klíma alatt 
is meghonosítani őket. 

Igmándon is vannak ilyen tyúkok. De az orgonát 
mégsem ezek hozták létre; hanem egy elhullott kis mag, 
mely esett a jó földbe. 

Karácsonykor az ifjúsági énekkar és annak vezetője, 
fisharmoniumjokat felvitték a karba. Az orgonának e kis 
testvére úgy megtettszett, úgy meghatotta a gyülekezetet, 
hogy midőn ennek hatása alatt egy derék presbyter 50 frt 
ajánlatot tett orgonára s ez köztudomásra jutott: nyom-
ban követték őt presbyter társai 15, 25, 50 forintokkal, 
folytatta egy kegyes buzgó nő 100 írttal s ment utánok 
a többi lelkes követő. És egyetlen napon összejött egy 
orgonára való mintegy másfélezer forint. 

* Mindig szívesen veszszük az ily közleményeket. Szerk, 
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Ez csak ráadás a többi s nagyobb >áldozatokhoz*. 
Fájdalom, vannak emberek, vannak gyülekezetek, a hol 
»áldozatnak« tartják megadni Istennek, a mi Istené, azaz 
teljesíteni az egyház iránti kötelességet, viselni azt a ter-
het, a mit egyházi intézményeink fentartása kiván. Az 
egyházi teherviselés sok helyütt a legigazságtalanabb. Az 
erősek kivonják magukat s a gyengék vállaira nehezül 
minden süly. Ebből származnak aztán azon szomorú álla-
potok, melyeket röviden baranyai állapotoknak lehet 
neveznünk. 

Itt, e vidéken — mint bölcsen és igazságosan kor-
mányzott vidéken — sőt nemzetünk legnagyobb részében, 
a leghelyesebb és legigazságosabb teherviselési mód áll 
fenn, t. i. a birtok- és személy-aránylagos adózás. A kinek 
több adatott, többet kiván attól az egyház is. Ez elvet 
evangélikus testvéreink legközelebbi zsinatukon törvény-
erőre emelték. Fájdalom, a mi zsinatunk csak ajánlja, 
de kötelezővé nem tette. 

Ez alapon — t. i. a birtok s személyaránylagos 
adózás alapján — fedezi e gyülekezet mind rendes, mind 
rendkívüli szükségleteit ama nagy idők óta, midőn elhang-
zott e hazában a »szabadság*, »egyenlőség* jelszava. Mi 
tehát jóval megelőztünk e tekintetben sok száz meg száz 
más gyülekezetet, hol csak jóval később hozatott be, vagy 
még majd ezután fog, ki tudja mikor, behozatni a teher-
viselés igazságos és helyes módja. 

Hogy némi fogalmuk legyen azoknak, kik előtt a 
teherviselésnek ez a módja szokatlan vagy épen isme-
retlen, fölemlítem, hogy a legközelebbi 10 év alatt 25 ezer 
forintnyi rendkívüli szükségletét ily módon fedezte ez a 
gyülekezet, viselvén azt a/3 részben a birtok, V3 részben 
a személy. 1889-ben templomot épített 10 ezer forint 
költséggel. Ekkor két egvháztag volt olyan, a kire 300— 
300 frton felül esett, 26 olyan, a kire 200 frton felül, 
46 olyan, a kire 100—200 frtot költött. A legkisebb 
járandóság 2 frt volt. 

És hinnétek-e ti, kik az Úrnak sokkal könnyebb 
igáját is sokszor talán zúgolódva hordjátok, hogy mind 
eme rendkívüli járandóságok panasz, zúgolódás nélkül, 
jó szívvel adattak be? Hinnétek-e, hogy mind emez »áldo-
zatok* (mi »kötelességnek* tartjuk) nem kimerítették, nem 
elidegenítették népünk buzgóságát, egyháza iránt való 
szeretetét, de sőt élesztették, fokozták. 

Bizonyság erre, hogy rendkívüli adóján felül még 
önkéntes adományokkal is járult ugyanakkor az Úr oltá-
rára. P. 0. mikor templomot emelt, azt még fel is sze-
relte, diszítményekkel ellátta. Az értékes szőnyegek és 
terítők, a kathedra, az urasztala, a keresztelő medence 
és kannácska stb., mind önkéntes adománya egyeseknek. 
Csapott mérték kívántatott tőlük és ők adtak elfolyó, 
megrázott bő mértékkel. Csak felső köntös kívántatott s 
adtak alsót is. Csak egy mérföld kívántatott a kötelessé-
gek útján s elmenének kettőre. Nem »haszontalan szol-
gák*, kik csak azt teszik meg, a mit parancsoltak, hanem 
szerető hü fiak,' kik az édes anyának vágyait is ellesik 

s megelőzik. Még az orgona hiányzott, íme azt is elő-
teremtették. Ezt íratták egy táblára: 

»A hangszerek e koronája a hívek koronáiból. 1894*. 
Adjon Isten sok ily feliratot a magyar ref. Sionban! 
És ha már odáig fejlődünk, hogy orgonákat állít-

hatunk gyülekezeteinkbe: ne külföldre, idegennek adjuk 
ezekért pénzünket. A sziléziai Rieger féle orgonagyár ka-
talógusából látom, hogy csak ez a cég mily szép összeget 
vág zsebre nagy Magyarországból, különösen kath. és 
evangélikus atyánkfiaitól, de még a reformátusoktól is. 
Hiszen vannak hazai iparosaink is, kiknek művei minden 
tekintetben kiállják a tűzpróbát a külföldiekkel. F. 0. Szalay 
Gyula székesfehérvári orgonaépítő. Értelmes, szolid protes-
táns iparos, ki minden igényeknek dicséretesen meg tudott 
felelni. Ha hazai iparosaink ugyanazon árért adnak ugyan-
olyat: miért adnók pénzünket idegeneknek ? 

Szentkuti Károly. 

R E G I S E G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

IV. A fejedelem előnyomulása s győzelmei. A bécsi béke. Jós-
latok egy a fejedelemnek küldött monstrumról. Széchy György 
alkudozni akar Alvinczi közbenjárása mellett Hír arról, hogy 
a fejedelem ellen merényletet terveznek Bécsből. A fejedelem 

megkéreti Brandenburgi Katalint. 

A fejedelem tehát támadt s vele egyidejűleg a német-
országi unió is hadat üzent II. Ferdinándnak; de ezt 
megverték, még a fejedelem 1623. októb. 26-kán, Morva-
országban Hodolin mellett, bekeríté gróf Caraffát a császári 
fővezért; de még mindig békét remélve elbocsátotta az 
elfogott sereget s Caraffával és Thurzó Szaniszló nádorral 
fegyverszünetet kötött. Ezt a fegyerszünetet Bécsben nem 
ismerték el s midőn a fejedelem hadai szétoszlottak, kedve-
zőtlen pontokra kényszerítették Bécsben, miknek értel-
mében Oppelnt és Ratibort, a két sziléziai hercegséget 
kénytelen volt viszszaengedni. 

Ez engedékenység legfőbb oka még mindig a Cecília 
Renata elnverhetésének reménye volt, melyet a fejedelem 
követe Kamuthy Farkas, 1624. májusban, Bécsben ismét 
előhozott; de újra kitérő választ nyert Maga a fejedelem 
márc. elején, a felvidékről alájött Kassára és itt várta be, 
míg május 8-kán a bécsi béke megköttetett. Ez idő alatt 
Alvinczivel nem egy dolog lelett tanácskoztak s a szívélyes 
viszony még bensőbbé lett' közöttük. 

Néhány nap múlva egy monstrumot küldött Alvinczi 
a fejedelem után, mely hihetőleg Bethlennek volt szánva, 
de már nem érte Kassán. E monstrumot Varsavánál 
(Varsó) fogták a Viszlában (Visztula) és mind Alvinczi, 
ki egy levél kíséretében küldte, mind a fejedelem azt 
tartották »hogy valami nagy romlás nélkül el nem múlik 
s portendál nagy veszedelmet*. Látszottak rajta valami 
jelek, betöformák és oroszlán-körmös lába volt. A feje-
delem — 1624. juni. 9. — Nagy-Váradról így ír felőle 
Alvinczinak: »Mihelt láttam, az három igét R P. F. én 
erre magyaráztam: Regnum Poloniae Frangitur, de én 
ehhez semmit nem értek, hanem ex signis et circum-
stantiis conjectalom a sveciai király által való ruináját a 
tenger felőli részéről, mivel német zászlók és fegyverek 
láttattak rajta lenni. Az oroszlán körmös lábon az törököt 



conjectálhatni, mert 25. máji indult el Cantamir szultán 
50 ezer tatárral Lengyelországra rabolni a Neszter mellett.« 
írja tovább, hogy a spanyolok ellen tartott tengeri had-
erőt is a Fekete-Tengerre rendelte a török, minthogy az 
algiri basával egyesült hollandok a spanyol király Indiák-
ról jövő kincseit és a spanyol kereskedő hajókat elnyerték 
és most 100 öreg hajó ment Lengyelország ellen. »Mit 
rendel Isten a lengyel szomszéd felől, ő felsége tudja; 
örömest érteném a kegyelmed censuráját fel öle.« Majd 
őrködésre hívja fel Alvinczit és kéri, hogy tudósítsa gya-
korta, ha mit érthet bizonyost. 

De Alvinczi bizonyos theologus felől is írt a feje-
delemnek, ki neki valamelyik főember ajánlott s a fejedelem 
ugyanezen, 1624. junius 9-én kelt válaszában felhatalmazza 
bizalmas papját, hogy »csak legyen elégséges, hogy felel-
hessen meg tisztinek, bízvást hivassa és iktassa be, álla-
potja leszen*.1 

A Széchv Györgygvel való ügyben leendő közvetítésre 
ís megbízatván Alvinczi fejedelmi urától, 1624. julius 
végén, vagy augusztus elején levelet intézett Széchyhez, 
melyben biztatja azt, hogy a fejedelem a vitás ügy elinté-
zése végett bizonyos emberit küldendi hozzá. A küldönc 
azonban késett, Széchy pedig nehezen várta Murány alatt; 
mert terebesi jószágára akart sietni, a melyen szinte kap-
kodni kezdtek, Augustus 12-kén tehát szeretettel kéri 
Alvinczit, tudósítsa felőle, mikorra kellessék várnia a feje-
delem emberét, »E mellett — írja — akarék kegyelmednek 
erről is írnom, az mint in inclusis nyilvábban megérti 
kegyelmed, mint legyen ide fel az állapot a császár részé-
ről; bizonyosan elhigyje kegyelmed és ő felségének (a 
fejedelemnek) is ez szerint intimálhatja kegyelmed, hogy 
ha eddig is a török mid akadályok nem lőtt volna, semmi 
okon el nem bocsátották volna az lengyeleket, hanem 
egyátalában reánk jöttek volna. Kegyelmed okosan és jól 
gondolkodván ezekről, igen jó volna ő felségének mature 
provideálni mind magára, mind az országra.« Inti Alvinczit 
arra is, hogy figyelmeztesse Korláthot (a kassai generálist,) 
hogy a bécsieknek »minden igyekezetek és elvégezett 
szándékjok, miszerint mind Szendrőbe, Tornába, mind 
Szádvárba bevigyék a németet; eddig is bevitték volna, 
de a török által volt akadályozva, mivel egész Tapolcsánig 
is mind kijárt és rabolt«. 

A cédulát, melyet Széchy mellékelt leveléhez, vala-
melyik uraszszony híve írhatta a fejedelemnek Széchyhez 
s következőleg hangzik: 

»Az igiret sokra viszi az embereket; Istenért édes 
öcsém uram vigyáztasson kegyelmetek és az nagy ember 
életére is viseljen olyan gondot, hogy gonosz szándék-
jokat is ne vihessék véghez, az Úristen az Ő igaz eccle-
siájaért is oltalmazza meg«.3 

Alvinczi, noha Széchy arra kérte, hogy szaggassa 
el leveleit, nem szaggatta el, hanem eredetiben beküldte 
1624. aug. 17. kelt levele mellett a fejedelemhez, hogy 
»ő felsége annálinkább érthesse a dolgot« ; de a feje-
delmet magát kérte az elszaggatásra mert assecurálta volt 
Széchyt róla, hogy a levél szem előtt nem lesz. «Egyéb 
cirkumstantiák is az mint mutogatják az dolgok, nem 
hibáinak, ez jegyzéseket meghigyje felségedé Végül ajánlja, 
értesítse a fejedelem Széchyt, hogy embere miért késett 
el. kit Széchy Murányalljára vá r t ? 3 

És a mint a Széchy által küldött levélkéből is lát-
szik, Bécsben csakugyan inkább szerettek volna temetést 

1 Szilágyi S. : »Bethlen G. s a kassai pap«. Í6 —17. lap. 
2 Szilágyi S. : » Bethlen G. s a kassai pap.« 18—19. lap. 

Eredetije a gy.-fehérvári kápt. levéltárban. 
3 Ugyanott. 

rendezni a fejedelemnek, mini nászt. 1624. szept. 17-kén 
a fejedelmi követeknek ismét kitérő választ adtak Cecília 
Renata főhercegnő kezét illetőleg; pedig már e követek 
— Kovasóczy István és Mikó Ferencz — alternative 
beszéltek : vagy adják a főhercegnőt, vagy engedjék meg. 
hogy Brandenburgba utazzanak, Gusztáv Adolf svéd király 
sógoraszszonyát, a brandenburgi választó nővérét Katalint 
kérni meg a fejedelemnek. A válasz kitérő volt: főkövetet 
ígértek, ki majd a végleges választ megviszi a fejedelemnek 

E házassági tervet a II. Ferdinánd nagybátyja a spa-
nyol király és államtanácsa is kedvezőleg fogadták. Nem 
ügy a fejedelem testvéröcscse Bethlen István. Alvinczi 
pedig hallani sem akart a katholikus hercegnőről s egyik 
prédikációjában nyilvánosan kikelt az ily szándék ellen.1 

— A fejedelem végre is nem lett II. Ferdinánd vejévé, 
hanem Gusztáv Adolf rokonát Brandenburgi Katalint 
jegyezte el. — Áldás e frigyen sem volt. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

NEKROLOG. 

F o h á s z 
K o s s u t h t e m e t é s e k o r . 

Irta: Sántha Károly. 

Isten. Isten, jövünk hozzád. 
Vigaszért esd Magyarország, 
Mert elesett, sírba szállá 
A mi fejünk koronája, 
Porba hullott büszkeségünk: 
Meghalt Kossuth! Jaj most nékünk! 

Az idegen is testvér lesz, 
Velünk gyászol, velünk érez; 
Nép mely lángol a hazáért, 
S él-hal a szent szabadságért, 
Könnyet ejt az ő sírjára, 
Ezer áldást esd porára. 
Járunk gyászban, feketében, 
Csak a könny csillog ez éjben; 
Magyar folyó ki nem szárad, 
Tele sírja honfi-bánat. 
Nem is magyar, ki ma nem sír, 
Mikor arra borul a sír, 
Ki fölrázott mély álmunkból, 
Föltámasztott halálunkból. 

Isten, Isten, jövünk hozzád, 
Vigaszért esd Magyarország, 
Mert elesett, sírba szállá 
A mi fejünk koronája, 
Porba hullott büszkeségünk: 
Meghalt Kossuth! Jaj most nékünk! 

Édes anyánk, magyar haza, 
Haza jött már fiad, haza! 
Hogy sovárgott ő utánad. 
Hogy emészté honfibánat, 

1 Gindely Antal »Bethlen Gábor* 109. lap. {II. Történ, élet-
rajzok.) 



Téged áldva, féltve, óva: 
Csak az Isten a tudója! 
Míg bujdosta a világot, 
Lába száz tövisre hágott; 
Mert nincs annak élte, álma, 
A kinek volt s nincs hazája! 

Bujdosása immár bétölt, 
Pihentesd meg őt, anyaföld! 
Itthon lesz ő már untalan, 
És többé nem lesz hontalan, 
Hült szíve fölmelegedik, 
Hogy magyar földbe temetik. 
Magyaroknak atyját födje 
Magyarország drága földje, 
Mely még drágább most, még szentebb, 
Hogy tégedet takar, Szentet. 
Legyen álmaidba szőve 
Szép hazánknak szép jövője! 

Isten, Isten, jövünk hozzád, 
Vigaszért esd Magyarország. 
Mert elesett, sírba szállá 
A mi fejünk koronája, 
Porba hullott büszkeségünk: 
Meghalt Kossuth! Jaj most nékünk! 

Beszegezik a koporsód, 
Ez a sorsunk, ez a sorsod; 
Nem adhattunk neked többet, 
Csak a holtnak síri földet. 
Nem, nem! többet adunk néked: 
Megőrizzük szent emléked, 
A szívünkbe temetünk el, 
És soha sem feledünk el; 
Míg magyar él, míg Buda áll, 
Élsz, mint ragyogó Ideál, 
Mint próféta, mint apostol, 
Mint egy újabb Isten-ostor, 
Ostora a zsarnokságnak, 
Apostola szabadságnak. 

Isten, mely most hozzád ment föl, 
Szakassz el e nagy lélekből, 
Tedd lelkünkbe az ő lelkét, 
Lehelld belénk honszerelmét! 
Mindnyájan fogadást teszünk, 
Hogy örökösei leszünk, 
S mint ő, nem élünk hiába, 
Nem hajtjuk nyakunk igába; 
Bár föld rendül, ég leszakad, 
Szabad lesz a magyar, szabad! 

Isten, add ehhez kegyelmed, 
Megszentelő segedelmed! 
Áldd meg néped kegyességgel, 
Áldd meg őt jó egyességgel! 
Éltét hű munkában töltse, 
Virágozzék szép erkölcse! 
Mit Árpád s Szent-István adott, 
Védje meg az Ősi jogot! 

A királyt s törvényt tisztelje, 
Szabadságát ebben lelje! 
Legyen a magyarok hona, 
A dicsőségnek temploma, 
S békében építsék tovább 
A fiak és az unokák! 

Isten, Isten, jövünk hozzád, 
Hálával áld Magyarország! 
Kossuth sírján leborulunk, 
Halld meg imánkat, mi Urunk ! 
Vedd hálánkat, hogy őt adtad, 
Szép vénséggel megáldottad ! 
Testének adj békességet, 
Lelkének adj üdvösséget! 

Áldott légy, hogy meghallgattál, 
Fájdalmunkban vigaszt adtál! 
Vígaszunk, hogy a haldokló 
Ajakán kelt ilyen jós-szó: 
Mikor engem eltemetnek, 
Minden népek emlegetnek; 
A halálban nem maradok, 
A síromból föltámadok, 
Nagy hatalom lesz a nevem, 
Uralkodom a sziveken. 

Föltámadt ő! Él szelleme, 
Nagy hatalom az ő neve, 
Szétmorzsolja a rabságot, 
Megszüli a szabadságot. 
A dicsőült szent helyekről 
Áldva néz ránk az egekből, 
S örökké zeng az imája, 
Mely lelke mélyéből szakad: 
Legyen boldog, legyen szabad 
A magyaroknak hazája! 

Isten, mondd áldásod rája! 
Ámen! 

IRODALOM. 

** Népoktatásügyi községi közigazgatási kézi-
könyv cím alatt a tanügyi köröket érdeklő újabb munkára 
hirdet előfizetést dr. Szabó Mihály Kolozsvármegye kir. 
segéd-tan felügyelője, kinek csak a napokban jelent meg 
a »Tanítók jogai és kötelességei« cím alatt. Az új munka 
úttörő a maga nemében. Szervesen és összef'üggőleg lesz-
nek benne csoportosítva mindazon tudnivalók, melyek a 
népoktatásügyi adminisztráció terén a városi és községi 
elöljárói állással összefüggnek. Fel lesznek benne dolgozva 
a községi tanügyre vonatkozó összes törvények, szabály-
rendeletek, utasítások, döntvények és elvi jelentőségű 
határozatok. A munka f. évi március második felében 
fog megjelenni. Előfizetési ára 2 frt 20 kr., mely Összeg 
a szerző címére Kolozsvárra (kir. tanfelügyelőség) kül-
dendő. — Felhívjuk rá a tanügyi körök figyelmét. 



** A Pallas Nagy Lexikonából megkaptuk a 
65—68. füzeteket, vagyis az V. kötet 5—8. füzeteit, szebb-
nél szebb s igen becses mű mellékletekkel, melyeek egy-
aránt dicsérik a kiadóvállalatot úgy, mint a műintézeteket. 
melyek minden egyes lapot kiváló gonddal és ízléssel 
állítottak ki Ilyenek p. a »Diptichon« cikkhez a Veres-
patalü viaszos lapok színes nyomású melléklete, továbbá 
Dirke bűnhődése c. rézkarc, a nápolyi muzeumban levő 
Farnezei bika nevezetű csopoit után, előállítva a m. k. 
államnyomdában ; két, magyar díszítményeket föltűntető 
színes nyomású lap, Posner műintézetéből; a Drága kövek, 
21 remek kivitelű színes ábrával: valamint a Duna tér-
képe, Homolka József által rajzolva; \égre pedig Díszlomb 
I. és II. lapja, a Dobsinai jégbarlang s a Magyar 
diszitmények III. lapja, mind fekete nyomatban. Szöveg-
rajzok tekintetében is gazdag e négy füzet; nem kevesebb 
mint 56 igen érdekes, nagyrészt magyar vonatkozású 
rajzot közöl. A fontosabb cikkek közül pedig a követke-
zőket kell különösen kiemelnünk: Dessewffy család (Tóth 
Lőrinc), Determináns (Rados Ignác). Déva (Téglás Gábor), 
Devon szisztéma és Diasz-szisztéma (dr. Szterénvi H), 
Differenciál-egyenlet (Kürschák). Difteria (dr. Szontagh); 
Diluvium (dr. Szterényi), Dinamoelektromos gépek (Hoór M.j, 
Dinnye (Mezei Gy.), Dionysos (dr. Vári), Díszítés és Díszítő 
művészet (dr. Pasteiner Gv.J, Dohány (Borbás, Cserháti, 
és Mezey), Dohányadó (dr. Mariska), Dolog (dr. Alexander 
R. és dr. Heil F.), Domonkosok (dr. Mihályfi) stb. — A 
Nagy Lexikon megrendelhető minden könyvárusnál f'üze-
tenkint 30 krjával vagy kötetenkint kötve 6 írtjával. 

** Tofeus Mihály erdélyi ev. ref. püspök élete. 
Irta Konc József marosvásárhelyi ev. ref. tanár. Külön-
lenyomat a »Protestáns Közlöny*-bői. Kolozsvár, 1893. 
67. lap. — Kolozsvári laptársunk mult évi »Tárca* rova-
tában megjelent érdekes egyháztörténelmi adalék. Nem 
rendszeres életrajz, hanem inkább az eddig megjelent 
Tofeus életrajzoknak kritikája és a Tofeusra vonatkozó 
adatoknak sokszoros kibővítése. Tofeus Mihály Apafi er-
délyi fejedelem udvari papja és az erdélyi egyház püspöke 
volt 1665—1684-ig. Tofeusról Cserei Mihály, Bod Péter 
irtak régebben, majd Szilágyi Sándor a hatvanas évek-
ben. Konc József munkája Tofeus életéből és működésé-
ből azokat a pontokat emeli ki, melyek eddig homályban 
voltak vagy tisztázva nem voltak. Szerző a gróf Teleki-
család és a marosvásárhelyi kollégium gazdag levéltárát 
gondosan felhasználta Tofeusra vonatkozólag. Történet-
íróknak és történetkedvelőknek becses forrásmunka, érté-
kes adatgyűjtemény. Ára? 

** »Isten országa« stb. címmel, angol és holland 
források után, gyermek-ifjúsági istentiszteletekre, vallás-
tanításra, nem különben népies kathedrai használatra 
I—II kötetes munkát adott ki Benke István s.-szent-györgyi 
tanár. Erre vonatkozólag most az érdemes szerző-kiadó 
következő értesítés közlésére kért fel. Ha számításba vesz-
szük a legújabb időben egyházainkban oly szépen lendü-
letbe jött evangelizálást és belmissziói tevékenységet: akkor 
eme cél szolgálatában is álló munkámnak terjesztésére 
és hozzáférhetőségére a könyvkiadással járó szokások sze-
rint ha mindent elkövetek, a dolog természetéből folyónak 
tartható. Tekintve azonban, hogy eddigi előfizetőim és 
megrendelőim által a munka- nyomdai költsége már meg-
térült s másfelől, nekem a vállalattal nem nyerészkedés 

a kitűzött célom; tekintve továbbá protestáns szűkös 
anyagi helyzetben levő papjainkat és azt, hogy a munka 
ezutáni kelendőségével a többi s illetőleg a Ill-ik kötetre 
vonatkozó előzetes kiadást akarom fedezni: ennélfogva 
az ezutáni tisztelt megrendelőimnek — míg a készlet tart 
— 2 frt 20 kr. előfizetési ár helyett 1 frt 20 krt számí-
tok, a mely összegért mind a két kötetet postai bérmen-
tesítéssel fogom megküldeni, ha eziránt a mellékelt leve-
lezőlapon engem értesíteni szíveskedik. Az 1 frt 20 krnak 
postautalványon való megküldése pedig a munka meg-
rendelésétől számítva három hó alatt akármikor megküld-
hető. A beszédek közt van: nagypénteki, húsvéti, pünkösti, 
ó- és újévi s más alkalmi. — Megrendelések Sepsi-Szent-
Györgyre küldendők. 

** Kurtzgefasste Reformationsgeschichte nebst 
einem Leitfaden bei dem Confirmanden-Unterrichte, von 
Josep'n Spannagel, ergánzt von J. Spannagel ev. Pfarrer 
A. C. zu K.-St.-Ivan. — Ily cím alatt jelent meg egy 
20 lapra terjedő kis füzetke, mely a német ajkú evang. 
gyülekezetekben a konfirmációi oktatás elősegítésére kiván 
szolgálni. A rövid, tömör s mégis világos irály, a füzet-
kén átvonuló erőteljes vallásos melegség alkalmassá is 
teszik e kis munkát a kijelölt célra. A könyvecske Buda-
pesten, a Hornyánszky nyomdájában nyomatott. Ára nincs 
megjelölve. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Kossuth halála. 

Hazánk nagy fiának halála az egész művelt világ-
ban, de különösen az országban a kegyeletes részvét oly 
megnyilatkozását idézte elő, mely páratlanul áll száza-
dunk történetében. S habár az állam politikai tekintetek 
miatt hivatalosan nem vehet részt a kegyelet külső nyil-
vánításában, a mi az első napokban sajnos félreértéseket 
és kínos jeleneteket is idézett elő; de annál impozánsabb 
és méltóságosabb gyászpompát fejt ki a nemzet, az 
erőben megizmosult magyar társadalom. 

A nagy halott ravatalánál elnémult a politikai pártok 
zaja. Zeneszó, zajos mulatság sehol sem hangzik az ország-
ban. A lelkekre honfibánat és nemzeti gyász felhője 
borult. Házak és utcák, testületek és egyesek gyászba 
öltöztek. Politikai és tudományos, irodalmi és művészeti, 
egyházi és társadalmi életünk mindenike érzi és kifejezi 
a nemzet nagy veszteségét. Csak a római egyház marad 
hidegen a közös gyászban, dogmatikai okkal, a nagy halott 
máshitűségével, fedezve fagyos magatartását. 

A nemzettel örömben és bánatban együttérező pro-
testantizmus annál inkább részt vesz a nemzet kegyele-
tében. Részt vesz vallásosan, egyházilag, iskoláiban és 
templomaiban. Kossuth nemcsak vérében, de lelkében is 
az övé volt. Az ő testéből való test, az ő lelkéből való 
lélek. Ha szerettük élve, tiszteljük meg halottaiban is. 



Hadd merítsenek e haza fiai az ő nagy lelkéből erőt a 
küzdelemre, kitartást a szenvedésekben, példát a honfi 
erényekre! Temessük el igaz szeretettel, benső kegyelettel. 

Nyugodjanak békében porai a haza földében, mely-
től élete második felét távol, idegenben volt kénytelen 
tölteni! 

Az első évnegyed lejárta alkalmából évne-
gyedes előfizetőinket tisztelettel fölkérjük, hogy 
előfizetésöket megújítani szíveskedjenek. Az elő-
fizetési feltételek a Lap homlokán olvashatók. 

* Személyi hírek. A kamocsai ev. ref. egyház 
lelkipásztorává kilenc szavazat ellenében 179 szavazattal 
Baross Kálmán rév-komáromi segédlelkész választatott 
meg. — A felsö-erödi ref. egyház főtanítójává Németh 
Gyula dunamocsi, a gijör-szabadhegyi evangel. egyház 
tanítói állomására Holczhammer István debreczeni tanítót 
választották meg. — Bóka Lajos Kis-Kovácsiba válasz-
tott lelkipásztort a napokban iktatta be hivatalába Szűcs 
Dezső csajági lelkész. — A saápi egyház lelkészi állá-
sára egyhangúlag Mészáros Lajos karczagi segédlelkészt 
választották meg a gyülékezetek tagjai. — A dnnamelléki 
egyházkerületben ürességben levő lelkészi tanácsbirói állásra, 
mint a f. hó 27-én eszközölt szavazatbontáson kiderült, 
a presbyteriumok 141 szavazatával Tóth János karancsi 
lelkész, az alsóbaranya-bácsi egyházmegye volt esperese 
választatott meg, kivel szemben Szőts Farkas theol. tanár 
87 szavazatot nyert. 

* A király adománya. Ő felsége a bácsaranyosi 
ev. ref. egyházközségnek templomépítésre magánpénztárá-
ból 100 frt segélyt adományozott. 

* Kormányképviselők az érettségi vizsgála-
tokon. A vallás- és közoktatási miniszter az autonom 
protestáns főgimnáziumok ez évi rendes érettségi vizsgála-
taihoz a következő kormányképviselőket küldötte ki. A 
dunamelléki ev. ref. egyházkerületben a budapesti főgim-
náziumhoz Beöthy Zsolt drt, a halasi főgimnáziumhoz 
Hegedűs István drt, a kecskeméti főgimnáziumhoz György 
Endrét, a nagykőrösi főgimnáziumhoz Csiky Kálmán drt. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerületben a pápai főgimná-
ziumhoz Tóth Lajos drt, a csurgói főgimnáziumhoz Csiky 
Lajost. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben: a mis-
kolczi és sárospataki főgimnáziumokhoz Kenessey Bélát. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerületbena debreczeni főgimná-
ziumhoz Ballagi Aladár drt, a mármarosszigetihez Felméri 
Lajos drt, a hódmezővásárhelyihez Békési Gyulát, a szat-
márihoz György Endrét. Az erdélyrészi ev. ref. egyház-
kerületben : a zilahi és kolozsvári főgimnáziumokhoz Szőts 
Farkast, a marosvásárhelyihez Felméri Lajost drt. a 
szászvárosihoz Högyes Endre drt, a nagyenvedihez König 
Gyula drt, a székelyudvarhelyihez Géresi Kálmánt, a 
sepsiszentgyörgyihez Hosvay Lajos drt. A dunáninneni ág. 
ev. egyházkerületben: a pozsonyi főgimnáziumhoz Fröhlich 
Izidor drt. A dunántúli ág. ev. egyházkerületben: a soproni 
főgimnáziumhoz Schnelkr Istvánt. A bányai ág. ev. egyház-
kerületben : a budapesti főgimnáziumhoz Zsilinszky Mihályt, 

a szarvasihoz Hörk Józsefet, a Selmecbányáihoz Horváth 
Ödönt. A tiszai ág. ev. egyházkerületben: az iglói főgimná-
ziumhoz Gömöry Oszkárt, a kézsmárkihoz és eperjesihez 
Klein Gyulát, a rozsnyóihoz Mauritz Rezsőt, a nyíregy-
házihoz Békési Gyulát, a rimaszombati egyesült protestáns 
főgimnáziumhoz Schilling Lajost. Az erdélyi ág. ev. egyház-
kerületben: a nagyszebeni és segesvári főgimnáziumokhoz, 
úgyszintén a nagyszebeni főreáliskolához Elischer Józsefet, 
a medgyesihez Heinrich Gusztávot, a brassóihoz és beszter-
czeihez Asbólh Oszkárt. Az unitáriusok egyházkerületében : 
a kolozsvári főgimnáziumhoz Kunez Eleket. 

* A prot. országos árvaház igazgató választ-
mánya március 20-án dr. Kovácsy Sándor elnöklete 
alatt Ballagi Aladár, Csengey Gyula, Kéler Napoleon, 
Kenessey Béla, b. Kochmeister Fr., Perlaky Elek, Szász 
Károly, Szilassy Aladár, Szőts Farkas, Wagner Géza és 
Zsigmondv J. vál. tagok jelenlétében ülést tartott. A vá-
lasztmány örvendetes tudomásul vette a patkósteszéri 
Zámory Kálmán-féle százezer koronás nagy hagyományt, 
elhatározta az özvegynek tiszteletbeli taggá választását, 
az örökhagyó arcképének lefestését és nevének az intézeti 
márványtáblán való megörökítését. Tudomásul vette továbbá 
néhai Takács Lajos volt választmányi tag 200 frtos hagyo-
mányát, valamint néhai Nagy Sándor lébényi ev. lelkész 
azon végrendelkezését, hogy háza és földje örökösévé 
felerészben árvaházunkat (másik felében a soproni evang. 
főiskolát) tette. Intézkedett a »Prot. árvaházi naptár« 
ügyében, melynek német nyelvű kiadását, minthogy foly-
tonos deficittel jár, beszüntette, ellenben a magyar nyelvű 
példányokat, minthogy ezek kelendősége nagyot lendült, 
jövőre 20—25 ezer példányban fogja kiadatni. A köz-
gyűlés előkészítése végett intézkedett az évi jelentés ki-
nvomatásáról, a számadások megvizsgálásáról és javaslatot 
tett a jövő évi költségvetésről, melynek bevételeit 23 ezer 
írtban, kiadásait valamivel többen, tehát egy kis deficittel 
előirányozta. A közgyűlés valószínűleg április 10-én fog 
megtartatni. — Árvaházunk ügyét melegen ajánljuk azon 
nemes lelkű emberbarátok figyelmébe, a kik a konfirmáció 
alkalmából meg szoktak emlékezni árváinkról. De kérjük 
azokat is, kik erre az ügyre eddig nem igen fordítottak 
figyelmet, szíveskedjenek konfirmándusaik érdeklődését fel-
kelteni az árvák gondozása iránt s krajcáros adományaikkal 
a kor. belmisszió e szép munkáját előmozdítatni. 

* A budapesti tanítótestület Jeny József elnök-
lete alatt a mult héten képviseleti ülést tartott, a melyen 
elhatározta, hogy a debreczeni tanszerkiállításon képvi-
selteti magát. Ahhoz az indítványhoz, hogy a nyári hónapok-
ban csak délelőtt legyen tanítás, a közgyűlés nem csatla-
kozott. Elhatározták tavábbá, hogy a gót betűk küszöböl-
tesenek ki a tankönyvekből, a német írás-olvasást pedig 
ne is tanítsák. Ez értelemben feliratot intéz a testület a 
lővárosi tanácshoz. 

* A tanítóképezdei tanárok képzésével és képe-
sítésével foglalkozott a tanítóképezdei tanárok országos 
egyesületének a mult héten tartott közgyűlése. A kérdést 
Sebestyén Gyula tanár terjesztette elő szépen indokolt 
beszéd kíséretében. Hozzászólottak a kérdéshez: Scherer 



Sándor, Hettvei Gábor, Balázs Endre, Léderer Ábrahám. 
Mocsy Antal, Radó Vilmos, Hermann Antal. Nagy László, 
László Zs.. Málnai M., Kozocsa T. és Molnár F. Dr. Kovács J., 
azzal a javaslatával, hogy a praeparandiai tanárok a budai 
paedagogiumban képeztessenek, kisebbségben maradt. Be-
ható eszmecsere után a következőkben történt megállapodás. 
1. A tanítóképző tanárok képesítéséről és képzéséről 
törvényesen kell intézkedni. 2. A képesítéssel egy orszá-
gos bizottságot kell megbízni és senki sem állami, sem 
felekezeti képzőintézetben ne lehessen tanár, ha a képe-
sítést meg nem szerezte. 3. A tanítóképző-intézeti tanár-
képzőt az egyetemen kell szervezni. 4. A tanárképzőbe 
való felvételre érettségi bizonyítvány, elemi és polgári 
iskolai tanítói oklevél kvalifikál; e szerint e népiskolai 
tanítókat bocsátani kell az egyetemre. 5. Az elméleti képzés 
az egyetemen négy évig tartson, az ötödik év tisztán a 
gyakorlatra fordíttassék. 6. A gyakorlati kiképzés az e 
célra kijelölt tanítóképző intézetekben történjék. 7. Minden 
tanítóképző intézeti tanárnak szélesebb körű filozófiai és 
pedagógiai képzettséget kell nyújtani, mint a középiskolai 
tanároknak. A közgyűlés első napján Péterffy Sándor 
elnöki megnyitója után dr. Walter Gyula hercegprímási 
titkár emlékbeszédet mondott Mayer Istvánról, ki mint 
»István bácsi« néven ismert népies és pedagógiai iró 
fáradhatlanul igyekezett előmozdítani a népnevelést s 
javítani a tanítók helyzetén. Nagy László felolvasta azután 
titkári jelentését. Az egyesület tagjai több rendbeli mun-
kálatot készítettek a tanítóképzők tantervének revízió-
jára nézve. A tanári testületek és tanító-egyesületek 
érdeklődéssel és behatóan tárgyalták a tanítóképzés ügyét. 
A jelentés továbbá az állami tanítóképző-intézeti tanárok 
fizetésrendezéséről szól és a középiskolai tanárokkal való 
paritás szükséges voltáról. Felemlíti Csáky Albin gróf 
miniszter kijelentését, hogy a tanítóképző rendes tanárokat 
egyenlő elbánásban fogja részesíteni a középiskolai taná-
rokkal. A titkári jelentés végül tudatja, hogy az egyesület 
ma már 23 tanító-testületet és egyesületet képvisel. — 
Ugyancsak az első napi ülésen beható tanácskozás folyt 
a tanít ólcépezdék benlakásának szervezéséről és vezetéséről. 
melyre nézve a közgyűlés magáévá tette a választmány 
azon előterjesztését, hogy az internátusok lehetőleg minden 
intézetnél a pedagógiai és egészségügyi kívánalmaknak 
megfelelőleg szerveztessenek. A közgyűlés végén meg-
ejteték a választásokat a következő eredménynyel: Elnök: 
Féterfy Sándor. Alelnök : Hettyey Gábor, Kozocsa Tivadar, 
Mócsy Antal. Főtitkár: Nagy László. Titkár: Sztankó Béla. 
Pénztáros : Komáromy Lajos. A választmányi tagokat ismét 
megválasztották. — A közgyűlés előtt egyesületi küldöttség 
tisztelgett Csáky Albin grófnál és megköszönte támogatását. 

* Elmozdított lelkész. F. évi március hó 19-én 
a bács-szerémi evang. egyházmegyei törvényszék dr. Ger-
tinger Pál és Schneeberger János ikerelnöklete Újvidéken 
Herrstein Gyula, mitroviczi utazó lelkész peres ügyében 
végtárgyalást tartván, ezt többszöri kánoni vétség miatt 
hivatalától elmozdította s egyszersmind képtelenné nyil-
vánította minden egyházi és iskolai hivatal viselésére. 

« 
* A tankönyvek bírálása. Az orsz. közoktatási 

tanács szakosztályai utóbbi két ülésükön Heinrich Gusztáv 
elnöklete alatt a tankönyvek bírálatának esetleges meg-
szüntetése felett tanácskoztak. A kérdés előkészítése végett 
dr Hóman Ottó elnöksége alatt egy bizottság volt kiküldve, 
mely Hofer Károly, Kármán Mór, Sebestyén Gyula, Verédy 
Károly tanácstagokból és Fináczy Ernő meg Szuppán 
Vilmos előadókból állott. A bizottság azt a javaslatot 
terjesztette a tanács elé. hogy a tankönyvek bírálatát 

ezentúl is fenn kell tartani, de annak teljesítését a tanácstól 
elvétetni s külön e czélra alakítandó bizottságra kellene 
átruházni. 

* Adakozások a debreezeni egyetem javára. 
A debreezeni egyetemre a »Csokonai* irodalmi kör 1000. 
a debreezeni »István* malom 2000, s a debreezeni takarék-
és hitelintézet 1000 koronát szavaztak meg. A máté-
szalkai takarékpénztár 500, Szálkái Sándor, a takarék-
pénztár igazgatója szintén 500 koronát adományoztak. 

* Leányiskolái internátus Komáromban. A Dunán-
túli ref. egyházkerületünknek a nőnevelés ügyében működő 
bizottsága nagyon életrevaló eszmét pendített meg. Elha-
tározta ugyanis, hogy Komáromban az állami polgári 
leányiskola közvetlen szomszédságban levő ref. kollégiumi 
épületben egyelőre 40 növendékre berendezve lehetőleg 
még ez év folyamán leány internátus felállítását javasolja 
az egyházkerületi közgyűlésnek. Az internátusi növen-
dékek a polg. leányiskolában nyernék kiképeztetésöket, 
a magasabb kézimunkában, zenében s német és francia 
nyelvben pedig az igazgató és két nevelőnő vezetése alatt 
álló internátusban nyernék gondos vallás-erkölcsi nevelte-
tésöket. Az internátusi díj egész évre 200 frt, a prot. lel-
készek és tanítók leányaira nézve 150 frt. mely összeg 
négy egyenlő részben fizetendő. A nevelő intézetbe vallás-
különbség nélkül vétetnének fel a növendékek. — Ezt 
az életre való eszmét melegen ajánljuk nagyobb városi 
egyházaink elöljáróságainak pártoló figyelmébe. Ilyen módon 
egy kis áldozatkészséggel nagyon sok nagyvárosi gyüle-
kezetünk szervezhetné a prot. nőnevelést. 

* Tanszerkiállítás Debreczenben. A folyó évi 
augusztus 18-tól szept. 2-ikáig tartandó országos tanszer-
kiállításra már is sok jelentkezés történt. A debreczenieken 
kívül a következő középiskolák helyezték kilátásba közre-
működésőket : aradi r. kath. főgymnasium, egri állami 
főreáliskola, r. kath. főgymnasium, győri áll. főreáliskola, 
keszthelyi r. kath. főgymnasium, nagy-kállói áll. főreáliskola, 
nagy-szebeni áll. főgymnasium, szentesi közs. főgymnasium, 
szombathelyi r. kath. főgymnasium, temesvári r. kath. 
főgymasium, temesvári állami főreáliskola. — A kiállítás-
nak hivatalos közlönye is van, mely »Kiállítási Értesítő* 
cím alatt Vántsa György szerkesztésében március 15-én 
indult meg s a kiállítás bezártáig 3 korona előfizetési árért 
a szerkesztőségnél rendelhető meg Debreczenben (Keres-
kedelmi akadémia). 

* A kassai ref. egyház jubileuma. A kassai ref. 
egyház f. hó 25-én, a feltámadás ünnepén tartotta 250 éves 
fennállása évfordulójának jubileumát. Az ünnepi beszédet 
a templomot zsúfolásig megtöltött díszes és intelligens kö-
zönség előtt Révész Kálmán lelkész tartotta, ki zsolt. 118: 
15—24 alapján az egyház viszontagságos múltjára való 
folytonos utalással, szónoki erővel s lelkesítő és buzdító 
hatással szólott arról a vallásos örömről, mely a kettős 
nagy ünnepen, ú. m. Urunk feltámadásának ünnepén s az 
egyház megalakulásának harmadfélszázados emléknapján 
méltán tölti el a kassai ev. ref. egyház tagjainak egész 
valóját. A közönség mindvégig feszült figyelemmel hall-
gatta a hatalmas szónoklatot. Erre az úrvacsorai ágendát 
Révész beszédének befejezéséből kiindulva s az emlék-
ünnep jelentőségére való hivatkozással az Eperjesről ide 



érkezett Kenessey Béla budapesti theol. akad. tanár tar-
totta, kinek szónoklata és valóban benső evangéliumi izü 
és tartalmú imája sokban hozzájárult a lélekemelő ünne-
pély hatásának emeléséhez. Több mint 500 hivő vette fél 
az úri szent vacsorát. Ez alkalommal a kassai egyház 
egy régi, ritka műtörténeti becscsel biró kelyhének meg-
kímélése céljából a hívek buzgóságából egy díszes úrva-
csorai kelyhet készíttetett következő felirattal: 

Róm. IX. 16. 
A kassai református egyház 

fennállásának 250-edik évfordulóján, 
a feltámadás szent ünnepén. 

Isten iránti hálával, 
az alapító I. Rákóczy György fejedelem 

nagy emléke iránti kegyelettel, 
vallásos buzgóságukból 

az Űr szent asztalára ajánlották 
az egyház hívei. 

189é. márczius 25. 

Az egyházat a »Debreczeni Prot. Lap* szerkesztősége 
táviratilag, a sárospataki főiskolának Tarnóczy Tivadar 
temetésén megjelent tanárai, a kassai ev. egyház küldött-
sége pedig Csiskó .lános lelkészszel az élén személyesen 
üdvözölték. A lelkész által az ünnepi alkalomra irott s a 
Prot. írod. Társaság kiadványai között megjelent mono-
gráfia több mint 50 példányban kelt el a hívek között. 
A helybeli sajtó meleg érdeklődéssel fogadta és kisérte a 
jubiláris ünnepélyt, sőt egyik egyháztag: Kovács Zsigmond 
ez alkalomra igen lendületes ódát is írt. Az ünnepély 
lefolyását legközelebb a lelkész szerkesztésében egy emlék-
könyv fogja megörökíteni (sz ). 

* Diák-kongresszus. Kolozsvárit a mult héten az 
egyetemi és akadémiai ifjúság diák kongresszusra gyűlt 
össze, az ottani redutban. A kongresszuson szép számmal 
vettek részt a budapesti ifjak is. A két napot tartó kon-
gresszus eredménye ez: elfogadták a magyar diákszövetség 
tervezetét, elhatározták az Egyetemi Lapok segélyezését. 
Országszerte felhívást intéznek a mensa academica ügyé-
ben. Kimondta a kongresszus, hogy a millenium alkalmából: 
1. Budapesten nemzetközi diák-kongresszus legyen 2. A kiál-
lításban az összes ifjúsági egyesületek részt vegyenek. 
3. Kirándulások legyenek az ország különböző helyeire. 
4. A nemzetközi kongresszuson összegyűlt ifjak részt 
vegyenek mindazokon az ünnepségeken, a melyeket a 
millenium alkalmából Magyarország rendez. A kecskeméti 
küldöttek meghívása kapcsán elhatározta a kongresszus, 
hogy a milleniumi ünnepséget megelőzőleg díszgyülést 
tart Pusztaszeren. Elhatározták továbbá, hogy a millenium 
idejére Magyarország ifjúságának történetét megíratják. Nagy 
tetszései fogadták ezután a nemzetiségi kérdésekre vonat-
kozó indítványt, melyet Kiss Ernő terjesztett elő s követ-
kezőkben : Mondja ki a magyar diák-kongresszus, hogy 
minden tagjának kötelességévé teszi a nemzetiségi agi-
tációnak minden rendelkezésre álló eszköz felhasználásával, 
a társadalmi térről való levonását. Ez elérhető volna a 
körökből és egyletekből, az államellenes agitációnak meg-
történte után való rögtöni kirekesztésével. 

* Gyászrovat. Folyó hó 24-én temették el Kassán 
Tarnóczy Tivadar sárospataki ref. főgimnáziumi tanárt. 
A mélyen megható gyászbeszédet a nála megszokott szó-
noki erővel Mitrovics Gyula sárospataki főiskolai lelkész 
és közigazgató tartotta, ki igen szép vonásokban méltatta 
az elhunytnak a főiskola körül szerzett tanári és paeda-
gógiai érdemeit. A főiskolai tanári kar képviseletében 
Buza János, dr. Zsindely István, Ellendt Károly és Csontos 
János jelentek meg a ravatalnál. A gyászközönség köré-
ben megjelent a kassai főreáliskola tanári kara testületi-

leg, ezenfelül Sziebert Ede tanker. főigazgató, Csiskó J. 
lelkész, s Kenessey Béla Budapestről és dr. Szlávik Má-
tyás Eperjesről. Az elhunytat, ki 58 évet élt, neje Kalo-
csányi Mária és fia Tivadar siratja. Tanügyi körökben 
és az irodalom terén művelődéstörténeti s más dolgozatai 
után ismeretes. Részünkről is áldassék az ő emlékezete! (sz.) 

A D A K O Z Á S . 

A törteli ref. egyház »Harang a l a p i j á r a : ada-
koztak : Aranyi Sándor 1 frt, Aranyiné Baló Matild 1 frt, 
Aranyi Gyula 50 kr., Aranyi Matild 50 kr., Aranyi Mar-
git 50 kr., Aranyi Ida 50 kr., Aranyi László 50 kr., Aranyi 
Ágnes 50 kr., V. Kasznár Jánosné 50 kr.; V. Gutái 
Ilona 50 kr., V. Sebők Eszter 50 kr., Búz László 50 kr., 
Biró Károly 50 kr., Biró Károlyné 50 kr., Sz. Tóthné 
Miklós Mária 50 kr., Búz Katalin 50 kr., Szűcs János 
50 kr., Pálinkás Gyula 50 kr., Nyikos Dániel 50 kr., 
N.-Kőrös város 10 frt, Antos János 10 frt, Antos István 
5 frt, Antos Béla 5 frt, I. Farkas Elek 5 frt, Kriskó Pál 5 frt, 
Tóth Sándor 5 frt, Tóth Sándorné 2 frt, Szekér Sándor 2 frt, 
Rosenfeld Károly 2 frt, Milus Pál 2 frt, Gáli Sándor 2 frt, 
Beőthv Lajos 2 frt, Zámbó J. 2 frt, Füle László 3 frt, 
Végh István 3 forint, Bálint Károly 3 frl, özvegy Bálint 
Jánosné 1 frt, V. Kasznár János 1 frt, Kaszap Judit 1 frt, 
Juhász Józsefné 1 frt, Tarcsányi Ábrahám 1 frt, Rupp 
Frigyes 1 frt, Tar József í frt, Fördős Károly 1 frt, Haan 
Lipót 1 frt, Soós Mihály 1 frt, Negyedi Ferencz 1 frt. 
Kardos János 1 frt, Csillag Ján. és Bergl 1 frt, Id. Labancz 
Ferencz 1 frt, Zsoldos Teréz 1 frt, Rothbaum Pál 1 frt, 
Zslinszky László 1 frt, Vajkó Antalné 1 frt, dr. Joó Imre 
tanár 1 frt, dr. Mester Gyula 1 frt, Szegedi Péter 10 frt, 
Kriskó Mihály 3 frt 10 kr., Tömösközi István 20 kr., 
T. Tóth József 30 kr., Jalsoviczky Sándor 1 frt, Bakonyi 
Jánosné frt, Németh Ambrus Íj frt. Székely László 1 frl, 
Jalsoviczky István 1 frt, B. Molnár András 1 frt, dr. May-
baum Sándor 1 frt, Polacsek József 1 forint, ifj Végh 
István 1 frt. özv. D. Balogh Jánosné 1 frt, Hirsch Jakab 1 frt, 
Kaszap Mihály 1 frt, Faragó Dénes 1 frt, Ábrahám Já-
nosné 1 frt, Richter Áron 2 frt 20 kr., Svatka József 20 kr., 
Ecser István 20 kr., Gulicska János 30 kr., Sz. Tóth 
Mihály 70 kr.. Szüle András 7 frt. Az eddig begyült 
adományok összege: 136 frt 70 kr. Fogadják a kegyes 
adakozók hálás köszönetünket. Törtei, 1894. március 9-én 
Bálint Károly. 

A Nagypénteki ref. társaságba, mely az elzüllött 
gyermekek részére »Otthont« alapít, beléptek: örökös tagul 
100 forinttal Ganz és társa részvénytársulat; alapító 
tagul 50 frttal Pesti hazai első takarékpénztár; rendes 
tagokul 10 frttal Debreczeni első és Nyíregyházi takarék-
pénztárak. Dessewffy Aladárné (Vése) Haypál Benő, özvegy 
Janisch Józsefné és Laky Dániel; pártoló tagul: Gaiger 
Dezső. Adományoztak: Karap Ferencz és Körmendi taka-
rékpénztár 5—5 forint, Rosenberg Augusta és Somogyi 
Rudolf 2—2 frt. Freiberger Pál, Garzó Eugénia, G. E., 
K. T., Kosár Lajos. M. P., N. N., Ott Lajos, Rácz Sándor, 
Schermann Sándor és Szepesi hitelintézet 1—1 forint, 
K. F. 40 kr. és Arnold Róbert 20 kr. Budapesten, 1894. 
március 20-án Szőts Albert pénztáros. 

Lapunk mai száma a közbeesett ünnepek 
miatt egy napi késedelemmel jelent meg, a miért 
olvasóinktól bocsánatot kérünk és remélünk. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Sze rkesz tős ig : 

IX. krriilrt. Pipa útra 23. szám, hová a kéziratok 
citr.zcndök. 

K i a d t f - I i l v a t a i : 
Ilornyánszky Viktor könyvitfskfflése (Akadémia 

bérháza , liová az elöflz. és hirdet, díjak intézendök. 

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

K i a d j a : 
HORNYÁNSZIvY VI KTOR. 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt SO krf egész évre : 9 frt. 

Ef/yes szám ára HO kr. 

Egyházközségi könyvtárak. 
Az egyházközségi vagy parókhiális könyv-

tárak nagyon jelentékeny eszközei a belmissziónak. 
A belmissziónak, vagyis a hiterősítés és szeretet-
gyakorlás amaz életerős keresztyén intézményének, 
melynek jelentősége és szüksége felől nálunk is 
nap-nap után erősödik az előre törekvő lelkek 
meggyőződése. 

Egyházközségi vagy parókhiális könyvtár 
alatt, az egyház gondozása alatt álló s az olvasni 
vágyó hívek által használható oly könyvgyűjte-
ményt értek, mely az általános közművelődési 
tekintetek figyelembe vételével főként a nép vallás-
erkölcsi építésének szolgál eszközül. Az egyház-
községi könyvtár tehát első sorban vallás-erkölcsi 
könyvesház; de másod sorban közművelődési, 
tehát ismeretterjesztő és nemesen szórakoztató 
célnak is szolgál. 

Az ily parókhiális könyvtárak fontossága első 
pillanatra szembetűnő. Az ismeretnyújtó és műve-
lődésterjesztő mozzanatot nem említve, az egy-
házközség tagjainak vallás-erkölcsi érdeklődésére 
ébresztőleg hat, buzgóságát fokozza, vallásos isme-
reteit bővíti és szilárdílj a s a templomi igehirde-
tésre és bibliaolvasásra fogékonyabbá teszi a lelke-
ket. Az olvasás vágya manapság annyira általános, 
hogy a nép alsó rétegei sem tudnak meglenni 
olvasmányok nélkül. A zsoltáros könyv, biblia és 
kalendárium mellett népünk más olvasnivalóra is 
vágyik, mely vágyának vallásos irányban való 
kielégítése nagyon fontos hivatása a lelki gondo-
zásnak. A parókhiális könyvesházak szervezése 
e szerint, a nép vallás-erkölcsi nevelésének és 
a lelkész pásztori gondoskodásának közös érdeke. 

De irodalmi szempontok is sürgetik a paró-
khiális könyvtárak szervezéséi, Az egyház gondo-
zása alatt álló könyvtár körül felnőttekből és 
iíjakból rendes olvasó közönség képződik, mely 
műveltségének s lelki szükségeinek megfelelő 
olvasmányokra, újabb és újabb könyvekre vágyik. 

Ez úton lassanként az egyes községekben állandó 
fogyasztó közönsége alakúi a vallás-erkölcsi ira-
toknak, könyveknek és lapoknak. Következőleg 
az egyházi irodalomnak is szolgálatot teszünk az 
egyházközségi könyvtárak szervezése által. 

A parókhiális könyvtár összeállítása és gya-
rapítása a célt szem előtt tartó gondossággal, 
mondhatnám paedagogiai tapintattal eszközlendő. 
Nem minden könyv való a népnek. A parók-
hiális könyvtárban első sorban a vall ás-erkölcsi, 
tehát egyházi irodalomnak s ebből is csak az 
építő irányú, hiterősítő szellemben írott művek-
nek van helye. Az élet hitetlensége maga is elég 
kételyt terjeszt. A parókhiális könyveknek hit-
edzőleg, vallási erőt lehellőleg, erkölcsi szellemet, 
izmosító modorban kell írva lenniök. Irályi tekin-
tetben népszerű és magyaros munka való az 
egyházközségi könyvtárakba. 

Megjegyzem azonban, hogy a parókhiális 
könyvtárnak nem csupán vallás-erkölcsi és egyházi 
könyvekből kell állania. Helye van olt a szépiro-
dalom és az ismeretterjesztés válogatott termékei-
nek is. Klasszikus költőink, Petőfi, Arany,Tompa stb. 
népiesebb műveinek ép úgv nem szabad hiányoz-
niok, mint Jósika, Jókai, Eötvös stb. megfelelő 
regényeinek és beszélveinek. Az ismeretterjesztő 
irodalomból legerősebben a történelmi és pedig 
főként a hazai történelmi tárgyúak legyenek kép-
viselve, de nem szabad mellőzni a természettu-
dományokat, közegészségügyet, közigazgatást stb. 
népszerűsítő munkákat sem. 

A parókhiális könyvtárakat egyházközségen-
ként a gyülekezet költségére kellene felállítani és 
gyarapítani. Így terjeszthetik ki áldásukat a nép 
minden rétegére. A gyülekezet értelmesebb része 
bizonyára könnyen meg volna nyerhető az ügy-
nek, az alsóbb osztály pedig lassanként követné 
az előkelőbbek példáját. A könyvtár gyülekezeti 
közvagyonnak tekintendő, gyarapítására évenként 
egy kis összeget, kellene felvenni az eklézsia költ-
ségvetésébe; karbantartására valami kis haszna-



lati díjat fizetnének az olvasók. A könyvtárra való 
közvetlen felügyeletet a lelkésznek kellene elvál-
lalni, valamint neki kellene a könyveket besze-
rezni, illetve a beszerzendő munkákat kijelölni. 
Az olvasási kedv fokozása végett üdvös dolog 
volna olvasó-köröket szervezni. Az egyházközségi 
könyvtárakat a néhol már meglevő iskolai könyv-
tárakkal is kapcsolatba lehelne hozni. 

Az egyházközségi könyvtárak szervezése ügyé-
ben minél szélesebb körű irodalmi és társadalmi 
akciót kellene indítani. A vallás-erkölcsi élet fejlesz-
tésére nézve kétségtelen fontosságú ügyben az 
egyházi sajtónak minden ágában agitációt kellene 
kezdeni. A kik e tekintetben immár tényleges 
tapasztalatokkal bírnak, közöljék ezeket egyházi 
lapjainkban a közönséggel. Másfelől a lelkészi és 
egyházi értekezletek tegyék bizalmas eszmecsere 
tárgyává az egyházközségi könyvtárak szervezé-
sének ügyét. 

A budapesti lelkészek értekezlete a tél folya-
mán, alólirott kezdeményezésére, két tanácskoz-
mányában behatólag megvitatta ezt a belmissziói 
kérdést, és egyik alföldi gyülekezetünk felkérésére 
könyvjegyzéket is állított össze egy parókbiális 
könyvtár számára. E mellett azt is elhatározta 
a fővárosi lelkészértekezlet, hogy konkrét indít-
vány alakjában felkeresi a Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társaság igazgató választmányát, hogy vegye 
kezébe a parókbiális könyvtárak szervezésének 
ügyét; intézzen vagy közvetlenül vagy az egyház-
kerületek útján buzdító felhívást a gyülekezetek-
hez; készítsen alkalmas könyvjegyzéket parókhiális 
könyvtárak számára stb. stb. 

Mi hírlapírói tisztünkből kifolyólag a kér-
dés fontosságáról való erős meggyőződéssel s 
teljes bizalommal kérjük és figyelmeztetjük a 
gyülekezetek pásztorait és elöljáróit, terjeszszék 
ki hit- és erkölcsgondozó figyelmöket az egyház-
községi könyvtárak ügyére. Hathatós védő eszközt 
szereznek ezzel az egyház és a keresztyénség és 
részben a maguk számára azok ellen a sokféle 
kísértések és megpróbáltatások ellen, melyeknek 
híveink a vakhit és hitetlenség részéről hova-tova 
nagyobb mértékben ki lesznek téve. Egy jóravaló 
parókhiális könyvtár valóságos fegyvertár az egy-
házak kezében a hitetlenség és erkölcstelenség 
ellen. Használjuk fel ezt a fegyverkészletet is, úgy 
mint a XVI. és XVII. századbeli elődeink tevék! 
Oly időben élünk, melyben az egyházi élet inten-
zivebbé tételének minden eszközét kézbe kell 
vennünk és bátran forgatnunk. 

Sz. F. 

I S K O L A Ü G Y . 
A népoktatás állapota hazánkban. 

VII. A tanítóképezdékröl. 
A tanítóképzés állapota az 1891/92-iki tanévben 

lényeges változást nem mutat. A felekezeti képző intézetek 
csekély kivétellel a jelentés szerint nem állanak azon 
színen, a hol az államiak. Első hiányuk az, hogy nem 
mindenik képző intézet szerveztetett teljesen önálló intézet 
gyanánt. Ilyenek: a római kath. zárdai tanítónő-képez-
déknek majdnem mindegyike, továbbá a nagyváradi g. kath , 
a nagyenyedi ev. ref., a felsőlövői, beszterczei, brassói, 
selmeezbányai, a szarvasi, segesvári, nagyszebeni, medgyesi 
ág. ev. tanítóképző-intézet. Második hibájuk az, hogy a 
legtöbbnek nincs önálló gyakorló iskolája, ha van is a 
hitközség engedelmébői, az nem áll a tanítóképezde igaz-
gatójának paedagogiai gondnoksága alatt az intézettel szer-
ves összefüggésben s így benne a törvény szándéka sem 
érvényesül teljesen. Harmadik hibájuk, hogy a tanárok 
nagy része kisegítő, óraadó: a rendes tanárok egy része 
túl van halmozva órákkal, még sem élhet kizárólag a 
tanítóképzés ügyének, mert igen kevés a javadalmazás. 

A 25 állami intézet közül 1.8 férfi. 7 nőket képző 
volt. Elemi van 17 férfi és 5 női intézet. Egy állami 
polgári tanítóképző intézet van a férfiak, egy a nők 
részére. Rom. kath. tanítóképző intézet van, elemi férfi 
14, elemi nő 9, 1 polgáriskolai. Görög kath. 4. Görög 
kel. 4, Ev. ref. van 3. ág. ev. 10. 

A tanítóképző intézetekben összesen 4915 növendék 
volt; fiúnövendék 8378, nő 1537. Ezen tanévben össze-
sen 2793 növendék részesült különféle segélyezésben ; az 
e czélra fordított költség 243,654 frtra rúgott. Ez összeg-
ből jutott a 25 állami intézetben 1.812 növendék közül 
1421-nek 156.153 frt, — a felekezeti képezdékben 2575 
tanuló közül 1372-nek 87,105 frtnyi segély. Átlagos segé-
lyezés egy-egy növendékre az államiakban 109"9 frt, a 
felekezetiekben 63'7 frtnyi évi segély. 

A 71 tanítóképző-intézetben összesen 238 tan-
folyam volt. Tanítással 712 tanár foglalkozott. A létszám 
27-tel emelkedett. A tanárok közül 342 rendes és 97 
segéd tanári minőségben volt alkalmazva Óradijas tanár 
157, hitoktató 116 volt. 

A jelentés ezután a tanítóképző-intézetek tanfolya-
mait és tantermeit hasonlítja össze. »A legszomorítóbb 
állapot létezik azonban első sorban is a selmeezbányai 
ág. hitv. ev., azután a hasonló jellegű felső-lövői és 
szarvasi képezdéknél.« »Nem sokkal különb állapot mutat-
kozik az erdélyrészi ág. hitv. ev. intézetekben.* 

A tanítóképző-intézetek fentartási költségeire vonat-
kozólag csak 67 intézet küldött be kimutatást. E szerint 
a 67 intézet összes szükséglete 1.052,030 frt. Ez összeg-
ből jutott: 

a) a 18 állami férfi képezdére 422,746 frt. 
b) a 7 » nő » 312.867 > 
c) a 14 r. kat. férfi » 86,117 » 
d) a 10 » » nő » 57,066 » 
e) a 4 g. kat. férfi » 17.339 » 
0 a 4 g. kel. » » 43 ;592 » 
g) a o O ev. ref. » » 35,327 > 
10 a 10 ág. ev. » » 55,531 » 
i) az 1 izr. > » 21,385 » 

Az 1891/92. tanévben, 66 tanképesítő vizsgálatot 
sikerrel kiállotta 989 jelentkező: ezek között 381 mint 



magántanuló vizsgázott. Okievet nyert: elemi iskolára 
630 férfi, 264 nő, polgári iskolákra 60 férfi 35 nő. 

A magántanulók túlnyomó része felekezeti iskolák-
ban szerezte oklevelét, miből a jelentés azt következteti, 
hogy ezek az intézetek vizsgálataiknál rendszerint eny-
hébb mértéket alkalmaznak. Talán nem mindannyian! 

A tanítóképző-intézetek reformálásáról hasábokra 
terjedő cikkeket, javaslatokat, tervezeteket hoznak a ne-
velésügyi lapok, a mi azt igazolja egyrészről, hogy a 
gyökeres javításokra szükség van, másrészről hogy a 
reformálást a tanügyi kormány is komolyan akarja. Ha 
egységes tanítónevelést lehetne behozni, az volna üdvös, 
áldásos! De ha a reformálás csak az állami tanítóképző-
intézetekben érvényesül; a felekezetek továbra is toldozni-
foldozni fogják e fontos ügyet, akkor a jelentés azontúl 
is csak panaszokat halmozhat egyre-másra örvendetes 
javulást, haladást jelző tények helyett. Adja Isten, hogy 
ne ügy legyen. 

A kisdedóvásról. 

A kisdedóvó-intézetek száma és jellege. Ilynemű 
intézet összesen 1256 volt; egy év leforgása alatt 375-tel 
szaporodott, ez az előbbi évhez képest 42'56%-nyi emel-
kedés, mi mindenesetre örvendetes tény. Magyarországot 
»újból meghódítani«, azaz a magyar nyelvet, szellemet 
terjeszteni, megizmosítani csak is úgy lehet, ha e műve-
letet az alapokon a kisdedóvóknál, népiskoláknál kezdjük. 
A kisdednevelésre már e szempontból is semmiféle anyagi 
áldozat sem lehet eléggé nagy; mennél több, annál jobb, 
mert a közös anyát, a hazát izmosítjuk, erősítjük vele. 
Tulajdonképeni kisdedóvó volt 771, állandó menedékház 
54, nyári menedékház 431. Számszerint legtöbb ilynemű 
intézetet a községek tartottak fent. 

A kisdedóvó-intézetekben 102,649 óvodaköteles gyer-
mek részesült törvényszerű gondozásban. Egy év alatt a 
létszám 28,822-vel szaporodott. Fiúgyermek 48,647, leány 
gyermek 52,002 volt. 

Óvodai szolgálatot teljesített 2296 nevelő egyén, 
ezek között 864 okleveles, 506 nem képesített. 926 óvó 
dajka található. Az okleveles óvók száma 205 fővel sza-
porodott. Rendes óvó 1040, segéd 330. kisegítő 926 volt. 
Érdekes, hogy 1040 rendes óvó között 864 okleveles van. 
Nem szerint 63 férfi, a többi nő. A magyar nyelvet 
1.266 bírta, kévéssé beszélte 56, magvarúl nem tudott 48. 
A magyar kisdedóvók száma egy év alatt 286 tal növe-
kedett. Foglalkozási nyelv szerint: 1089 magyar, 35 német, 
45 román, 1 tót, 4 szerb, 1 horvát, 1 olasz, 30 német-
magyar, 3 román-magyar, 30 tót-magvar, 11 szerb-magyar 
1 horvát-magyar, 2 olasz-magyar, 1 magyar-német-román, 
2 magyar-német-dalmát kisdedóvó volt. 

Az alapítványok összege 3.020,260 frt értéket tesz 
ki, egy évi vagyonemelkedés 257,102 frt. 

E tények szerint a kisdedóvás ügye hatalmas len-
dületet vett; virágozzék is, hogy legyen a hazának sok 
jó, önálló gondolkozású, művelt polgára. Isten áldása 
lebegjen a kisdedóvás felett! 

A népiskolai kir. tanfelügyelőit működéséről. 

Ezúttal első sorban szól a miniszter úr a t. kép-
viselőház óhajához képest a tanfelügyelők hivatalos műkö-
déséről is. A tanfelügyelők működését nyilvánosságra hozni 
czélszerű intézkedés; mert tisztelet a nagyszámú kivéte-
leknek, vagy a kinek nem szűre, ne vegye magára, ez 
állás egyiknek-másiknak csak eszköz, a czél kényelmes 
megélhetés. Mentsvár, sőt talán ez is megesik, hogy 
akarata ellenére jut bele némelyik. Hogy az ilyenek nem 

sokat lendítenek a népnevelés ügyén, az gondolható. Pedig 
a jó, szakértő tanfelügyelet, elengedhetetlen kelléke a nép-
nevelés ügyének. 

A tanfelügyelők működését 4 főbb iránypontból 
világítja meg a miniszter úr, ezek a következők : iskolai 
látogatás, irodai munka, előadói szereplés a közigazgatási 
gyűléseken, végre a társadalmi téren való tevékenység. 

Az ország 64 tanfelügyelője a 16,917 iskola közül 
meglátogatott 5761-et vagy negatív eredményt mutatva 
fel 11.256 iskolát nem látogattak meg a múlt évben, 
ennyi iskolában nem gyakoroltatott közvetlen állami fel-
ügyelet. A 25.505 tanító közül csakis 9945 tanító mun-
kássága ügyeltetett meg. Bíz ez nem kedvező állapot. Az 
ország egyetlen iskolájának sem volna szabad egy év 
leforgása alatt látogatatlanúl maradnia. Nem azért, mintha 
a tanítók nagy többségét oly hivatalnokoknak tekinthetnők, 
kik csak hivatalos szigorú felügyeletet alatt végzik el 
lelkiismeretesen teendőiket; de vannak nemzetiségi tanítók, 
kiknek működését igen szigorúan kell ellenőrizni, más 
részről az iskolát fentartó hatóságokra, a tanügygvel foglal-
kozó községi elöljárókra nagy hatással van az. ha tudják, 
hogy iskoláik éber állami felügyelet alatt állanak. De be 
kell ismerni azt is, hogy e kevés látogatás nem épen 
csak a tanfelügyelők hibája. Sok az ő teendőjük. Égy 
némely tanfelügyelő ügykörébe jóformán annyi község 
esik, a mennyi egy esztendő napjainak száma, ezenkívül 
irodai elfoglaltság, előadói, társadalmi szereplés is igénybe 
veszi idejét. 

Úijá kell szervezni a tanfelügyeletet. Egy megyei 
főtanfelügyelőhöz több járási tanfelügyelőt kellene beosz-
tatni, kik szakavatott kiváló tanítók volnának, ez utób-
biak főleg iskolalátogatással foglalkoznának stb. stb. A 
szaklapok hasábokat írnak e reformokról! 

A kir. tanfelügyelők az iskolákon kívül 389 kisded-
óvódát, 140 menedékházat, 71 tanító- és óvóképzőt láto-
gattak meg. Egy-egy tanfelügyelői iroda átlag mintegy 
2000 ügvdarabot intézett el, mi tekintetbe véve, hogy az 
irodákban állandóan 109 — 110 egyén van a tanfelügye-
lőkön kívül alkalmazva, hogy 40% alig esik érdemleges 
elintézés alá nem sok, már e hivatalok ez évben nem 
voltak túlterhelve irodai munkával. 

A közigazgatási üléseken a tanfelügyelők mint szak-
előadók által 12.705 ügvdarab dolgoztatott fel. Összesen: 
139,905 igtatókönyvi szám intéztetett el a tanfelügyelői 
irodákban. 

A tanfelügyelők 178 tanítói és 607 másnemű tár-
sadalmi gyűlésen vettek részt. 

Eperjes. Simkó Endre, 
tanitóképző-int. tanár. 

T Á R C Z A. 

Az 1843 44-ik évi vallásügyi tárgyalások. 
Nagybecsű forrásmunka hagyta el nem rég a sajtót.* 

Kovács Ferencz Hódmezővásárhelyi birtokos s anyaszent-
egyházunk áldozatkész tagjának minap megjelent Naplója. 
Ennek alapján be kívánjuk mutatni olvasóinknak az 
1843/44-iki vallásügyi érdekes tárgyalásokat. Nem utolsó 
érdekű azonban a »Napló« kiadásának a története sem. 

* »Az 1843/44-ik évi Magyar országgyűlési Alsó Tábla Kerü-
leti Üléseinek Naplója«. Szerkesztette és saját költségén kiadta Kovács 
Ferencz, Budapest, 1893/94. I — III köt. ára kötetenként 5 frt. 
Franklin társulat nyomása. 



A magy tud. akadémiának egyik. 1885 elején tar-
tott ülésében Zichy Antal tiszteletbeli tag arra hívta fel 
az akadémia figyelmét,, hogy mivel az 1848 előtti ország-
gyűléseinkről történeti emlékeink nagyon mérsékelten van-
nak, a legbecsesebb adatok ismeretlenül lappanganak, sőt 
félő, hogv azok, a mennyiben ma még talán megvannak, 
könnyen a gondatlanság martalékaivá lehetnek, annál 
inkább, mert az 1848 előtti országgyűléseinken szerepelt 
férfiak sora napról-napra ritkúl: ajánlja azért, kérje fel 
az akadémia a belügyminisztériumot, hogy ez a törvény-
hatóságokat szólítsa fel, hogy a birtokaikban levő követi 
jelentéseket s más oda vonatkozó okmányaikat, különös 
figyelmet fordítván az úgynevezett, akkori országgyűlé-
seink életében oly nagy fontosságú kerületi ülések tárgya-
lásait feltüntető naplókra, bocsássák az akadémi rendelke-
zésére. De szólítsák fel egyszersmind a törvényhatóságok 
a keblökben netalán még élő, az érintett országgyűléseken 
szerepelt férfiakat, esetleg utódaikat, hogy a kezeik közt 
levő följegyzéseiket és okmányokat vagy maguk hozzák 
nyilvánosságra, vagy engedjék azokat feldolgozás végeit 
az akadémiának. 

Az akkori belügyminiszter Tisza Kálmán készség-
gel engedve az akadémia felhívásának, osakhamar kör-
levelet is intézett ily értelemben a törvényhatóságokhoz, 
de az eredmény vajmi kevés lett. 

Kovács Ferencz olvasta a felhívást s csakhamar 
készen lőn elhatározásával. Ő az 1843/44-ik évi ország-
gyűlésen vett részt, nem ugyan mint követ, hanem Klauzál 
Gábornak, azon országgyűlés egyik legelső rendű vezér-
férfiának oldalán, mint országgyűlési irnok, a mint akkor 
mondották: országgyűlési ifjú. A 20 éves fogékony'.elkü 
ifjú nagy mestere buzdító tanácsára az országgyűlés dol-
gairól éber megfigyelésről tanúskodó gondos naplót veze-
tett, élményeit azon sebtiben, de a közvetlenség annál 
nagyobb frisseségével hűen följegyezte. Naplói, ifjúságá-
nak kedves emlékei, három testes kötetet tesznek. Kovács 
Ferencz a belügyminiszteri felhívás olvasására előkereste 
rég pihenő naplóját, majd fáradságot és időt nem kímélve 
megszerezte az azon korra vonatkozó kútfőket. És csend-
ben, tervét még legbizalmasabb embereivel sem közölve, 
hozzá fogott munkájához. Nyolc évi kitartó, gazdálkodá-
sától, a köz- és a melyen oly melegen csügg, egyházának 
ügyeitől engedett üres óráiban kifejtett szorgalmának gyü-
mölcse az a hat, hasonló terjedelmű kötetre beosztott és 
immár teljesen kész becses történeti munka, a melynek 
I , II., III. kötete fekszik előttünk. 

Bemutatjuk röviden a Napló szerkezetét. 
A nagy munkát gondosan és melegen írt Előszó 

nyitja meg. Beszámol ebben szerzőnk azon okokkal, a 
melyek műve megírására indították ; előadja a kidolgozás 
vezérelveit; elmondja, hogy tüzetes célja a kerületi ülések 
naplóinak közlése volt, de fölvette az országos üléseken 
tartott azon beszédeket is, a melyek a legfontosabb kér-
désekre, a minők: a magyar nyelv és nemzetiség, az 
ország címere, színei, a vallás stb. dolgaira vonatkoznak; 
teszi pedig mind ezt azért, hogy így művét teljesebbé 
tevén, az 1843/44-ik évi országgyűlésről lehetőleg átte-
kinthető képet nyújtson. Ugyanezen ok birta rá, hogy ne 
mellőzze az annyira tájékoztató rendi izeneteket, felirato-
kat, törvényjavaslatokat és királyi leiratokat. A mennyire 
növekedett ez által műve terjedelme: sokkal többet nyert 
értéke és használhatósága. 

A nagy terjedelmű Bevezetés 12—118 lapot s 1—VI 
fejezetet tartalmaz. Az 1-ső fejezet címe: Történeti előz-
mények és országos állapotok. Szerzőnk e cikkben vissza-
tekint az 1843/44-ik évi országgyűlést megelőzött időkre; 
tüzetesebben részletezi, hogy a később tárgyalandóknak 

annál biztosabb alapot vessen az 1839/40-ik évi ország-
gyűlés lelkes küzdelmeire. A minő eleven tollal, rövidségé-
ben is oly alapossággal rajzolja elmaradott hazánk szo-
morú helyzetét; a minden újítástól irtódzó kormánynak 
és a hozzá szegődött főurak nagy többségének minden 
haladást meggátolni törekvő akadékoskodását; a szabad -
elvűség bajnokainak üldöztetését; viszont egész melegség-
gel beszéli el legjobbjainak rendületlen kitartását; a föl-
ébredt nemzet túlnyomó részének a javítások iránti forró 
vágyát; majd rámutat arra is, hogy a kormány a nemzet 
csüggetlen ostroma következtében akarata ellenére mint 
sodortatik lassan-lassan az engedékenység terére. 

Az olvasóinkat közelebbről érdeklő vallás kérdése 
már itt is szőnyegen forog. Tudvalevő, hogy századunk 
harminczas éveiben a róm kath. főpapság a térítvényekkel, 
az egyik vallásról a másikra való áttérés kérdésével és a 
vegyes házasságoknál az egyházi áldás megtagadása által 
kihívó visszaéléseket követett el. Kü'önösen Lajcsák nagy-
váradi és a későbbi prímás, Scitovszkv, akkor rozsnyói 
püspök pásztori levelei keltettek országszerte erős vissza-
tetszést. Ezek a kérdések erősen foglalkoztatták az 1839— 
1840-ik évi országgyűlést. Heves viták után a főrendek 
is belenyugodtak, hogy e nagyfontosságú kérdésekben 
törvénycikkely alkotfassék és ezek fel is terjesztettek. De 
a királyi válasz csak az országgyűlés végén érkezett meg 
és ez is tagadó volt. Nevezetesen a kormány részint az 
idő rövidségére, részint a tárgyak fontosságára utalva, 
az felelte, hogy már arra az országgyűlésre tüzetes 
választ nem adhat, hanem általánosságban igéri, hogy a 
kérdések mielőbbi elintézésére gondja lesz. Be is váltotta 
szavát, mert a királyi válasz jó három évvel később 
1843. jul. 5-én érkezett meg az új országgyűléshez. Ne 
csodáljuk, hisz a főpapság nevében a prímás és vele 
néhány világi főrendű is, a törvénycikk ellen jártak, mint 
ma, a főpásztori levelek s időközben a klérus Rómát is 
megjáratta tanácsért. Ne vélt szíves olvasóm, hogy én itt 
neked tévedésből a mai napok eseményeit mesélgetem; 
régi történet az, de a mely, míg Róma Róma marad, 
mindig új lesz. Szemünk előtt az egyházpolitikai reformok 
ellen az ádáz hajsza. Hasztalan ama vallási sérelmeket, 
mert ige volt, bennök, az ellenállhatatlan idő orvosolta : 
az ige győzedelmét pedig még a főpapság nagy hatalma 
sem gátolhatja meg. 

Az 1848. előtti országgyűlések nemzeti átalakulá-
sunk tekintetében egyenként is valamennyien igen neve-
zetesek, közöttük bizonyára első rendű helyet foglal el 
az 1843/44-iki. Nem mintha valami nagyon sokat alkotott 
volna, hisz az eredmény az azon kor embereinek legsze-
rényebb várakozásán is alul maradt; de ez a szerény 
eredmény nem az országgyűlés törekvésén mult, hanem 
a mostoha viszonyokon szenvedett hajótörést. De kiválóan 
nagy fontosságú ez országgyűlés azért, mert azon kornak 
legkitűnőbb férfiai küzdvén benne, ezek nemzetünk elő-
haladásaért oly nemes hévvel, oly eszményi odaadással 
küzdöttek; a kort annyira magasztos eszmékkel termé-
kenyítették meg; átalakúlásunk tényezőinek oly hosszú 
sorozatát vitatták meg egész mélyében, s így azokat a 
jövő országgyűlésre előkészítették, akképen az 1847/48-ik 
évi országgyűlésnek örök emlékezetű, korszakalkotó mun-
kásságát nem csekély mértékben megkönnyítették. 

Az 1843/44-ik évi országgyűlés azonnal és egész 
hévvel munkához lát. Bizottságokat választ, hogy ezek 
úgy a kir. előadásokra, mint ezekkel kapcsolatban a haza 
üdvére szolgáló tárgyakra nézve véleményt, tervezetet 
készítsenek. Önzetlen hűséggel munkálkodnak, bár mun-
kálkodásukban nemcsak nem támogatja a kormány, de 
azokhoz még a legszükségesebb adatokat sem tudja, talán 



inkább nem is akarja kezükhöz szolgáltatni. De lángoló 
lelkesedésük és honszeretetök mindent pótol. Ugy a kerü-
leti. mint az országos üléseket, csak egy napot sem szü-
netelve önkényt, vagy azok óráit meg nem rövidítve, 
lankadatlanul megtartják. Dolgoznak este, dolgoznak az 
éjjeli órákban. Méltók az utódok, a történelem elismeré-
sének koszorújára. Alig hinnők ma. hogy talán nem is 
egészen másfél év alatt 104 sőt 120 tárgyban tanács-
koztak, vagy készítettek terjedelmesebb munkálatokat. 
Önkényt fölmerül lelkünkben a kérdés, vájjon mai hon-
atyáinkat sarkallja-e ily kitartó munkára az az eszményi 
honszeretet, a minő ez országgyűlés tagjainak szivét oly 
magasztoSan dobogtatá ?! 

És e tengertárgyat, egy-kettő kivételével, nem volt 
már rá ideje, nemcsak az alsó tábla vette tárgyalás alá. 
tárgyalta azokat jó részben a főrendiház is. Elszomorító 
tény, hogy annyi buzgó munkásságnak, oly nagy hazafias 
kitartásnak alig lőn valami eredménye. Nem csoda, ha 
az országgyűlés vége félé felzúgott a honatyák panasza, 
hogy a kir. előadásokban foglaltaknak valósítása vagy 
már kezdetben sem állott a kormány komoly szándékában, 
vagy azoknak maga is hátat fordított később. Hinnők-e, 
hogy ama 120 tárgy közül mindössze 13 nyert kir. szen-
tesítést ? Ezek közül is voltaképen öt olyan, a mely a nemzet 
szíve, lelke vágyát annyira a mennyire kielégítette, mert azon 
törvények is csak egy-egy, bár elismerjük, hatalmas lépés 
azon magasztos célok felé, melyeket általuk a nemzet 
megvalósítani reménylett, óhajtott. Az öt törvény: a magyar 
nyelvre és nemzetiségre, a vallásfelekezetek egyenjogú-
ságára, a nem nemeseknek nemesi birtokok szerezhetésére, 
a nem nemesek hivatalképességére, a közmunkák szabályo-
zására vonatkozik. A többi nyolc törvény már alárendelt 
fontosságú kérdésekben intézkedik: mennyivel fontosabbak-
tól vonta meg a kormány a szentesítést. 

Az 1-ső kerületi ülést 1843. május 17-én tar-
tották. Tárgya kerületi ülések jegyzőinek megválasztása 
és az igazolás. 

A május 18-iki országos ülés úgy az alsó mint a 
felső házban az országgyűlés ünnepélyes megnyitásának 
módozatait beszélte meg. 

A május 19-iki országgyűlést a király és királyné 
hódolatára kiküldött bizottság a maga jelentését, a beszé-
deket és az azokra adott válaszokat mutatja be a május 
20-adiki, a királyi előadások átnyujtásának i'innepélyessei-
vel, az ez alkalommal tartott beszédekkel foglalkozik. 

A saját képi tárgyalások május 22-én a 2-ik kerületi 
üléssel kezdődnek 

A vallás sérelmeinek tárgyalása voltaképen előzete-
sen jun. 8—11. napjait foglalta le. A vita a tárgy kiváló 
fontosságához mért hévvel és alapossággal folyt. A világi 
követek legkitűnőbbjei, rendszerint többszörös lelkes fel-
szólalásban vesznek benne részt. Ott látjuk Beőthyt, 
Klauzált, a kinek indítványa volt a vita központja, Szent-
királyit, Ghiczyt, Palóczyt, gr. Rádayt, Bónist, Perczeit, 
Kubinyit, Somsicbot és annyi többet. Mennyi jóakarat, 
milyen szabadelvűség, mily nagy, eléggé nem magasztal-
ható lelkesedés hatja át a beszédeket majdnem különbség 
nélkül! De felvonult talán teljes egészében a káptalani 
követek sötét talárú tömege is. Van ódon nézet, elfogult-
ság, szűkkeblűség, szeretetlenség, álpathosz, nyakatekert, 
körmönfont érvelés bőven. Annál szívesebb készséggel 
tisztünk adóznunk mint egyedül kivételnek annak, a ki 
soraiktól tiszta meggyőződését férfias bátorsággal tárta elő. 
Ez volt Wurda Károly a győri káptalan követe. E fel-
világosult igazán tiszta szívű, keresztyén főpap kifejezi 
Lactantiussal, hogy religio est res liberrima; hogy ez 

igazság mellőzése szülte ama gyászos emlékű törvényt, 
hogy lutherani comburantiir, el possessionibus priventur. 
Előadja, hogy a vallási türelmetlenség szülte bajokon 
csak a teljes vallásszabadság segíthet. A felekezetek közt 
a teljes béke helyreállítására csak a szabad ország, sza-
bad alkotmány és szabad vallás vezethet. Mondja ki azért 
a törvény, hogy minden vallás saját körében polgárilag 
szabadon mozoghat nemcsak egyénileg, hanem egyházilag 
is; élvezze vallása elveit mindenki szabadon az alkotmány 
és a király felügyelete alatt. Legyenek szabadok az iskolák. 
A külön egyházak önállóságuknál fogva intézzék a vallá-
sos oktatást; a világi tudományok fölött őrködjék az 
állam. Csak így reménvelhető, hogy egykor nem lesznek 
katholikus, protestáns, hanem lesznek egyedül magyar isko-
lák. a melyekben a valláson kívül egy tanítótól hallgathat 
minden világi tárgyat bármely vallású ifjú, a vallásos taní-
tásról pedig gondoskodik mindenik egyház. Horvátország-
ban is legyen szabadságuk a protestánsoknak. Sajnálatos 
volna s valóban gyönge lábon állana ott a kath. vallás, 
ha azt hinnők, hogy a protestánsok befogadása rajta csor-
bát ejtene. Azzal végzi, hogy neki hivatása szerint tiszte 
a béke és engesztelés. Ezek kijelentésével tartozik küldői-
nek, a kiknek utasításának szelleme kötelességévé teszi 
védenie a kath. anyaszentegyház függetlenségét és a lelki-
ismeret szabadságát. 

Általános, örömteljes meglepetés, a követek lelkét 
átható benső megelégedés, hosszas éljenzéssel kisérve, 
követte a Wurda fenkölt és felvilágosultságában korát 
félszázaddal megelőző szavait. Valóban sajnáljuk, hogy e 
lelkes beszédet sovány kivonatunk annyira elhalványítja. 
Gyönyörűség azt olvasni egész terjedelmében. Néhány 
szónok még és a vita eredményeül az igen nagy többség 
véleményeképen a kerületi elnök a következő határozatot 
mondja ki: 

1. A reversalisok a múltra nézve is megszüntettetnek. 
2. A transitus szabad, a hat heti oktatás eltöröltetik. 
3. Ha a vegyes házasságban élők ágyra és asztalra 

nézve elválasztatnak : a protestáns fél új házasságra léphet. 
4. A protestánsokat Horvát-, Dalmát- és Tótország-

ból kitiltó municipális jog megszüntettetik. 
5. A recopulatio tilos. Majd Klauzál indítványára: 
6. A vallásbeli tökéletes viszonosság elve külön §-ban 

kimondandó. 
No boldogtalan Wurda, neked is jobb lett volna 

kishitűen és mások példájára képmutatóan hallgatnod. 
Nem hiába; eszméiddel megelőzted korodat; de még ma 
sem tudnám tanácsolni bátorságodat, bizony megadnád 
az árát. Jekelfalussy a pozsonyi káptalan követe, már 
azon az ülésen kijelenti, hogy nem járulhat a Wurda 
szavai értelméhez. Megrémült kanonoktársai még az nap 
befutkossák a püspököket, majd külön tanácskozinányba 
gyűlnek s megállapítják a holnap teendőit. Valóban más-
nap, a jun. 13-iki kerületi ülésben a kanonokok ingerül-
ten felzúdulnak bátor társuk ellen. Fogarassv, a későbbi 
püspök kifejezi, hogy ő és társai Wurda nyilatkozata 
ellen óvást tesznek; Dresmiczer, a győri káptalan másik 
követe szintén kijelenti, hogy Wurda nem a káptalan 
megbizásából mondotta szavait; saját agyának szülemé-
nyei azok. Csatlakozik Fogarassy óvásához. Követik: a 
nagyváradi, a váczi, Bezerédv a veszprémi, és nem 
Bezerédy István, Jekelfalussy a pozsonyi káptalan követei, 
mindannyian a Fogarassy szellemében. Méltán feltűnő 
lehet, hogy a nagy jogtudós és történetíró Szalag László 
hivatkozva a magyar főpapságnak államunk életére való 
nagy befolyására, a kanonokokkal szavaz. De viszont aligha 
örülhettek Fogarassyék a Pósta Ferencz, a gr. Károlyi 



család elzüllött fiskálisának, a ki absentis legátus vala, 
támogatásának, a kit a követek nem engedtek szóhoz 
jutni, Klauzál egyenest szerénytelennek nevez, az elnök 
pedig visszavonulásra int. 

De viszont egész melegséggel Wurda mellé sereglenek a 
világiak ; a többek közt: Beöthy, Bónis, Vukovics, Klauzál, 
Somsich, Palóczy és mások. Ezek Fogarassy óvását 
keményen megróva, mint törvénytelent, elvetendőnek nyil-
vánítják; sőt a conservativ Zsedényi, Fogarassy a zelnök 
által rendre utasíttatni kéri. De a hasztalan elleneinek 
dühös támadása, nem némítja az el magát Wurclát sem. 
Tisztán látják a követek, hogy a bátor főpap áldozata 
lesz meggyőződésének, szókimondó merészségének; érzi 
főkép maga, hogy sorsa végképeni elnémíttatás leend: 
hogy még egyszer kifejezést adjon rendületlen;, meggyőző-
désének, fölkel emelvényéről, méltóságos léptekkel szál 
onnan alá s fölemelt fővel áll meg szemben a magas 
emelvényen ülő elnökkel. A hatalmas testalkatú, daliás 
egyházi férfiút szűnni alig akaró éljen vihar üdvözli, majd 
az ezt követő néma csendben egyebek között ezeket 
mondja: 

Szívéből fájlalja, hogy a mai váratlan vitáknak aka-
ratlan, vétek nélküli oka. Ügy áll most ott, mint a haj-
dani püspök, midőn arra volt kénytelen fakadni: »Si 
propter me orta est hacc tempestas, projicite me in maré ; 
ero altér Jonas«. Ünnepélyesen kijelenti, hogyha a kath. 
egyház méltóságával, tanításával, elveivel, vagy érdekei-
vel ellenkezőt mondott, mindazt visszavonja. De lelki-
ismerete ilyesmivel nem vádolja Csupán status polgári 
elveket mondott ki és csak azért szólal fel, hogy a keresz-
tyéni kölcsönös szeretet alapján kiengesztelést és békét 
eszközöljön. Nem javaslott semmit, csak elveket mondott 
ki, melyeket lehetetlen megcáfolni, hisz azok a kath. vallás 
tanaival s elveivel teljes összhangban állanak és csak a hibá-
kat kikerülni akarva hivatkozott Deákra, a ki azt mondotta, 
hogy a politikai hiba századok múlva is megboszulja magát. 
Midőn szabad országot, szabad egyházat, szabad vallást 
kivánt: a status polgárok között nem vallásegyenlöséget 
kivánt, hisz azt vallása szerint nem is kívánhatta, hanem 
teljes vallási viszonosságot. Ezek után múltkori beszédé-
nek eszméit határozott szabadelvűséggel bővebben rész-
letezvén, kijelenti, hogy magát kanonoktársaihoz hasonlón 
jó katholikusnak tartja, s mint ilyen egyházának élte 
utolsó perceig híve lesz s annak üdvét tehetsége szerint 
munkálja. Az iskolai ügynél tiltakozik követtársai egyi-
kének azon vádja ellen, hogy ő azt mondotta volna, hogy 
a különböző hitfelekezetek gyermekei már most egy ugyan 
azon iskolába járjanak; ő azt csak mint jövőbeli lehető-
séget fejtegette, a midőn a felekezetek nem harcias cso-
portban fognak egymással szemben állani, hanem a sze-
retetben egyesülni stb. 

Wurda szavait nagy éljenzés követte. Mi pedig a 
tárgyat egészítsük ki azzal, hogy e kínos ügy a kerületi 
ülésnek egy egész napját foglalta le. Eredménye: hogy 
a kanonokok óvása a jegyzőkönyvben helytelennek, az 
országos gyakorlattal ellenkezőnek, érvénytelennek nyilvá-
níttatott. A püspöki hatalom pedig a szerencsétlen Wurclát 
nemcsak hamar visszahívja, helyét orthodoxabb taggal 
tölti be, hanem szerzőnk emlékezése szerint, hogy bűnét 
ott vezekelje le, külföldi kolostorba száműzte. Ez lőn 
jutalma a bátor meggyőződés nyilvánításának. 

(Folyt, köv.) Futó Mihály. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A székelyudvarhelyi ev. reform. Egyházközség története, meg-
alakulásától 1780-ig. Irta Id. Zayzon Fcrencz szék.-udvarkelyi 
ev. ref. pap. Kiadja Zayzon János ref. koll. vallástanár. Székely-

Udvarhely 1893. Ára 1 frt. 

A Székelv-Udvarhelytt jelenleg fennálló szép nagy 
templom elkészültének midőn 100 éves örömünnepét ülte 
az udvarhelyi ref. egyház 1882-ben, akkori lelkésze, idősb 
Zayzon Ferencz elhatározta, hogy egyházközségének tör-
ténetét, annak alakulásáról a jelen korig megírja. Hozzá 
is fogott azonnal, de nagy elfoglaltatása s az illető okmá-
nyok megszerezbetésében felmerült akadályok miatt csak 
1780-ig, vagyis a mostani díszes templom építésének 
kezdetéig haladhatott. Ide érve, a halál kivette kezéből 
a tollat s a hat ívre terjedő munka kiadásával a fiú 
örökítette meg atyja nevét. 

így csonkán is becses kis dolgozatot lel ebben az 
olvasó, és- pedig úgy a Királyhágón innen, mint túllevő. 
Mert hiszen Sz.-Udvarhely város a székelység központján 
fekszik; a székelység magatartásának — mint szerző is 
mondja — nagy befolyása volt több mint másfél száza-
don keresztül Erdély történelmére, Udvarhely városának 
megint nagy befolyása volt a székelység sorsára és tör-
ténelmére. Már pedig a nemzeti ügvgyel s illetőleg a sza-
badság ügyével csaknem azonos lévén a protestántizmus 
ügye, Udvarhely városa fekvésénél fogva is kiváló tárgya 
lett a küzdelmeknek, szenvedéseknek, párt és felekezeti 
villongások dühének is. S valóban több mint egy száza-
don keresztül folyt a versengés a két vallásfelekezet hívei 
között az elsőbbség és a fő (ős) templom birtoklása felett, 
és,a mint a fejedelmi székben ülők felváltva majd egyik, 
majd másik hitvallásnak vallói, ahhoz képest változik 
Udvarhelyt is a két felekezet híveinek helyzete. 

János fejedelem idejében a reformáció hívei, vagyis 
a lutheránusok — mert ezen a néven nevezik Erdélyben 
is egészen 1584-ig mind a német, mind a helvét refor-
máció befogadóit — még kisebbségben vannak, de meg 
a fejedelem is katholikus, azért az isteni tiszteletüket egy 
jó módú gazdaember tágas házában, majd az ennek tel-
kén épített fa-templomban tartották; időközben az új 
vallás hívei megszaporodnak, a fejedelem János Zs. is 
e vallás híve, ezért az 1563-ki tordai országgyűlés az ős 
templom feletti versengésnek az által vet véget, hogy 
elrendeli, »hogy mindakét vallásfelekezet felváltva hasz-
nálja s egyik vallásfelekezet papja a másikat ne incom-
modálja, hanem rendre tartsanak isteni tiszteletet*. És 
ezen törvény fennállott egészen 1600-ig, tehát 37 éven 
keresztül egy ugyanazon templomban tartotta mindkét 
felekezet isteni tiszteletét, egy ugyanazon paplakon laktak 
a két felekezet papjai, ugyanazon tanítói lakáson a két 
felekezet tanítói, sőt úgy látszik a régi papi és tanítói 
jövedelmeken egyenlően osztoztak. Ehhez hasonló példát, 
azt hiszem, siker nélkül keresünk egész Európában. Mert 
ha arra tudunk is példát, hogy a reformáció első éveiben 



egy templomba jártak a két felekezet hívei — p. o. 
Kecskeméten — de ez csakis az első egy-két évtizedében 
fordult elő a reformációnak és csak egy-két év hoszszat 
történt. 

Rudolf reformáció-ellenes uralma s Básta erősza-
koskodásai alatt a katholikusok erőszakkal elveszik az ős 
templomot, s kiszorítják belőle a reformátusokat: de már 
az 1610-ki beszterczei országgyűlés amoveálja a pápás 
papokat Udvarhelyről is, »sőt — mint a törvényartikulus 
mondja — se Tövisen, se Fejérvárott, se Monostoron, 
se a Somlyai jószágban, se Sz.-Udvarhelyt, abban a szék-
ben egyebütt is pápás papnak szabad ne legyen lenni, 
minthogy bizonyosan comperiáltatott, hogy e mostani 
ő felsége ellen való praktikába is ők ismisceálták mago-
kat, és alattomban azt foveálták«. E törvénycikk alapján 
azután a reformátusok 1612. erőszakkal kiszorították a 
katholikusokat a főtemplomból. 

Bethlen Gábor idejében békével bírták a reformá-
tusok — vagy mint ekkor neveztettek; az orthodoxa 
religión levők — a fő templomot; 1613-ban komolyan 
megrendeli a fejedelem, hogy ebbe a városba nehogy 
pápás papot vigyenek, mert különben az illető büntetést 
el nem kerülik, orthodoxa religión való prédikátort fogad-
janak. Ismét 1614-ben parancsolja a fejedelem, hogy se 
pap, se barát be ne járjon Udvarhelyre keresztelni, temetni, 
gyóntatni, misézni, se egyéb akárminemű ceremóniáknak 
véghezvitelére; 1624-ben engedélyezi a fejedelem, hogy 
Bethlenfalvára kijárhatnak isteni tiszteletre az udvarhelyi 
katholikusok s a pap is hozzájuk bemehet keresztelni, 
temetni; de misézni, prédikálni, kopulálni és gyóntatni nem. 

A templom feletti hosszas vitát a Brandenburgi 
Katalin által 1.630-ban kiküldött bizottság, majd az ország 
tanácsának ítélete végezte be, akként intézkedvén ez, 
hogy az őstemplom elzáratott addig, míg a piac közepén 
alkalmas helyen, a két vallásfelekezet közös költségén új 
templom, paplak és iskola nem építtetett; ekkor a major 
pars, vagyis a katholikusok, mert az ő számuk állítólag egy 
vidékről behozott cigány nyal fölözte a reformátusokét, kap-
ták az ős templomot, a reformátusok az újat, a papi 
szántó földek, rétek s minden a régi templomhoz tartozott 
dolgok egyenlően kétfelé osztattak. 

A címzett munkának kétségkívül ezen templom 
feletti versengés és az erre vonatkozó s eredetiben köz-
lött okmányok képezik legbecsesebb részét; de ezenkívül 
is talál benne az olvasó több érdekes adatot, mert hiszen 
a maga elé kitűzött irányelveket követve szól az egyház 
alakulásán kül- és belszervezetén kívül: az isteni tisztelet 
módjáról, idejéről, ágendális könyvekről s szokásokról, 
a papok, kántorok díjleveleiről, az egyház vagyonáról, 
úrasztali készletekről az egyház jegyző- s anyakönyveiről, 
s az egyház kormányzatáról. 

F. 

B E L F Ö L D . 

Az erdélyi református egyházkerületből. 
Erdélyi egyházkerületünk az egyházi unió óta egy-

házi tekintetben örvendetesen lendül. Az egyesülésből 
merített anyagi és erkölcsi erőt bölcsen gyümölcsözteti, 
a saját erejét megkettőzött erétylyel fejti ki. Az emelkedés 
legszembetűnőbb az anyagiak terén, de nem marad el a 
lelkiekben sem. A nagyszabású tőke gyűjtésekkel, új in-
tézmények szervezésével, a papság anyagi helyzetének 
javításával, tömérdek egyházi építkezéssel lépést tart a 
hívek összeszedése, a körlelkészségek szaporítása, a lel-
kész képzés színvonalának emelésére irányzott öntudatos 
törekvés, a híveknek áttérés általi szaporodása stb. 

A most, március 29-ik s következő napjain lefolyt 
egyházkerületi gyűlés is több bizonyítékot szolgáltat er-
délyi egyházkerületünk lendülésére. A püspöki jelentés, 
az igazgatótanács előterjesztései, s a közgyűlés határozatai 
előretörekvésnek és szép sikereknek jelei. 

A közgyűlést márc. 29-én báró Bánffy Dezső fő-
gondnok nyitotta meg. Beszédében főként az egyházpoli-
tikai törvények által beálló változásokkal foglalkozott. 

»A haladás és erősbülés tudata — mondá többek 
között — a jövő iránti bizalmunkat jogosan elégíti ki. 
E tekintetben annyival inkább nyugodtak lehetünk, mert 
már az állam is belátva és felismerve azon fontos hiva-
tást, melyet betölteni hivatva vagyunk, fokozottabb mérv-
ben nyújtja segítő jobbját, mit már bizonyít az 1894. 
évi állami költségvetésbe 150 ezer frttal felvett újabb 
javadalmazása a két felekezetnek, mire nézve még kedve-
zőbb kilátást nyújt az 1848. évi XX. t.-c. szellemében 
tervbe vett javadalmazása a papi állásoknak. Ezen intéz-
kedések minden kétséget kizárólag bőven fogják pótolni 
azon csekély veszteségeket, melyek a kormány egyházpoli-
tikai programmjának, általa mindenek felett óhajtott ke-
resztülvitele folytán esetleg előállhatnának. Lelkészeink 
kettőzött pontossága, híveink maradandó hűsége biztosí-
tanak engemet arról, hogy anyagi veszteségek alig lesznek, 
de meg vagyok arról is győződve, hogy anyaszentegyhá-
zunk, a mi szabadelvű, a kor szellemét és igényeit mindig 
megérteni tudó protestáns felekezetünk, mi ev. reformátu-
sok. kik hitünkhöz híven mindig tudtunk és akartunk első 
sorban és mindenek felett jó hazafiak lenni, még áldozatok 
árán is, önérzettel járulnánk minden oly alkotáshoz, mely 
a magyar állam nemzeti egységét erősbíteni, biztosítani, 
állandóan létrehozni van hivatva; de nem ;?zabad félnünk 
oly törvényhozási alkotásoktól sem, melyek az egyes fele-
kezetek egymás közti védelmére alkotott, ma már tart-
hatatlan gátak mellőzését fogják előidézni, meg kell, hogy 
védjen bennünket, mint századokon át, vagy jövőre is 
az önbizalom, a szívós kitartás, a buzgóság és összetar-
tás még annyival inkább, mert egyetemes zsinatunk által 
újabban alkotott, felséges királyunk által legközelebbről 
szentesített és épen ezen közgyűlés rendén bemutatott 
újabb egyházi törvényeink ismét szorosabbá fűzték azon 
kapcsokat, melyek egy-két millió lelket számláló felekezetet 
vannak hivatva rendezett, egységes, erős bástyán fokoza-
tosan fejleszteni a szabadelvű hithű hazafisággal. A hala-
dás szelleme bennünket mindig követői sorban talált, ott 
fog találni most is, jövőre is azok leszünk, a mik vol-
tunk : mindenek felett igaz, magyar hazafiak.* 

Szász Domokos püspök jelentése szintén érintette 
az egyházpolitikai kérdéseket, de behatóbban az erdélyi 
egyházkerület ügyeivel foglalkozott. Az egyházpolitikáról 
következőleg nyilatkozott: 



»Erős hitem az — úgymond a püspök — hogyha 
azon mélyreható, s a maguk egész teljességükben napi-
rendre került egyházpolitikai reformjavaslatok, melyek a 
magyar állam s az annak kötelékébe tartozó összes egy-
házaknak az állammal szemben egymásközti viszonya s 
az egész belélete gyökeres átalakítását célozzák, törvény-
hozási uton megoldásra jutnak protestáns anyaszentegy-
házunk a kétségtelenül bekövetkezendő nehéz vivódások 
tüzéből megtisztulva s megerősödve fog kikelni és világ-
történeti küldetését az eddigieknél még sokkal fokozottabb 
mérvben fogja betölteni, de — ezt nem hallgathatom el — 
csak azon esetben, ha mindazok, kik a magyar haza s 
abban a protestáns egyház javát szivükön hordozzák, 
fölibe emelkednek a kicsinyes tekinteteknek, a magán-
érdeket alárendelik a köznek, egybetalálkoznak s egvgyé-
forrnak egy fenséges gondolatban: a magyar állam szu-
verén fölényének, nemzeti egységének, minden külbefo-
lyástól ment függetlenségnek gyönyörű gondolatában. 
Egyetemes egyházunk törvényhozó testülete is ezt az 
álláspontot foglalta el, midőn kimondotta, hogy az egyház-
politikai függő kérdések megoldása az állami törvényhozás 
jogkörébe tartozik, s azok nem a különböző, nagyon 
szétágazó, egymással ellentétes felekezeti érdekek szem-
pontjából bírálandók el. E zsinati álláspont bölcsesége 
előtt részemről is meghajolva, tartózkodom vélemény-
nyilvánítástól az egyes konkrét kérdésekben.« 

Az egyházkerület ügyeire térve, így szól a jelentés: 
»Az erdélyi ref. egyházkerület igazgatótanácsa még 

egy évben sem végzett oly széleskörű, az egyházkerület 
szellemi és anyagi érdekeit és egész jövendőjét oly mélyen 
érintő munkát — mondhatni forrongó tevékenységet — 
mint az utolsó közgyűlés óta. Főleg három magasrendű cél 
elérésére irányította tevékenységének legnagyobb részét és 
erejét. Egyik: a sikerrel végrehajtott pénzügyi műveletek 
folytán lehetőleg növelni a központi segélyforrások állandó 
alapját új tőkék szerzése által Az utóbbi néhány év alatt 
az alaptőke gyarapodása meghaladja az ötödfél százezer 
forintot, s így megközelíti az egymillió korona értéket. 
Másik a központban kezelt alapok több mint félerészé-
nek a közgyűlés által megállapított szabályzat keretében 
jelzálog kölesönökbe elhelyezés utján való biztosítása, 
gyümölcsöztetése. Ez úton teheti az egyházkerület, hogy 
a központi kezelés alatt álló segélyalapok haszonélvezői-
nek nemcsak hogy kiszolgáltatja a 5%-ot, hanem még 
ezen kívül a közalap bevételt még jelentékeny többletet 
tüntet fél. A közalap jövedelmi többlete megközelíti az 
évenkénti 12.000 frtot. Harmadik cél, mely felé az igaz-
gatótanács nagy erőfeszítéssel törekedett.lehetové tenni 
tényleges megvalósítását a közgyűlés azon utasításának, 
mely szerint a kolozsvári theologiai fukaltás lehető rövid 
idő alatt szerveztessék s megnyittassák«. 

A jelentés szerint az egyes egyházközségekben is 
jelentékeny a haladás. A mi például az egyházi építkezések 
ügyét illeti, daczára annak, hogy azok túlnyomó többsége 
már az 1891. év végéig megoldásra jutott, újabb meg 
újabb építkezések azóta is nagy arányokban folytonosan 
tartók. Míg 189 '-ben a végrehajtott építkezések értéke 
150,000 frt volt, az 1892. évben 200,000 frtot meghaladó 
összegbe lett befektetve. Ez összegbe nincs befoglalva nagy 
tömege azon építkezéseknek, melyeket az igazgatótanács 
a központi alapok befektetése által eszközölt. A kepe-
váltási alapok s magtárak értéke mondhatni rohamosan 
emelkedik, mi annak bizonyítéka, hogy a kezelés és ellen-
őrzés sokkal szigorúbb és éberebb, mint hajdanta volt. 
Az értékemelkedés meghaladja a 120,000 frtot, úgy hogy 
az alapok kerek számban 1.331,000 frt értéket képvisel-

nek, úgy hogy az utóbbi év gyarapodásával együtt föl-
emelkednek azok a másfélmillió forintig. 

Az Igazgató Tanács jelentéséből kiemeljük a követ-
kező részletet: 

^Nagyobb rázkódások, áttérések, hívek és egyházi 
személyek közötti összeütközések alig fordultak elő, sőt 
ellenkezőleg a vallásosság és hitbuzgóság számos, igen szép 
jelét volt alkalmunk konstatálni, dacára annak, hogy a más 
felekezetek részéről jött csábitások (az egyházi terhek-
kel — fájdalom — még mindig nagy mérvben megrovott) 
híveink között kedvező talajra találhattak volna. Vájjon 
a felekezetnélküliség törvényes szabadsága, avagy a polgári 
anyakönyvvezetés és házasság küszöbön álló behozatala, 
(mint a hívek és a pap közötti gyakoribb érintkezési 
kapcsolatot részben széttépő) intézmények nem fognak-e 
gyöngébb hitű atyámfiai között tévelygéseket eredményezni? 
azt csak a jövő mutatja meg. De mi szeretjük hinni, hogy 
nem, mert bízunk kötelességhű papjainak buzgalmában s 
híveinknek szent vallásunkhoz való ragaszkodásában s 
ha e tényezők, a történelem tanítása szerint, oly nagy 
üldözésekkel s megpróbáltatásokkal szemben is sikerrel küz-
döttek, bizonyára nem fognak kicsinyes érdekek előtt 
meghajolni. 

Az egyházkerület elmúlt évi történetéből kiemelésre 
méltó, hogy az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyházai 
és egyházi tisztviselői ez évben 35,055 frt 41 kr. segély-
ben részesültek. A tiz évre megszavazott PJMKE-segélyek 
kiutalásában az a változás fogadtatott el, hogy e segé-
lyek a segélyezett ref. tanítóknak ezután ne az egyházi 
főhatóság, hanem közvetlenül az EMKE által utaltassanak 
ki. Az egyházkerületnek jelenleg 35 szervezett missziói 
körlelkészsége van. Vagyoni tekintetben leggyengébben 
állanak a oláh tenger közepette szervezett mezőségi kör-
lelkészségek, melyekben templom renoválásra, papi-ház, 
iskola, vagy más épületek emelésére való fedezet alig van 
valami*. 

Korszakaikató ténye az idei közgyűlésnek a kolozs-
vári theologiai fakultás szervezésének végleges elhatá-
rozása. A fontos kérdésben Szász Domokos püspök tett 
részletes előterjesztést. Indokolásában többek között ezeket 
mondá: 

»Az idők jelei óva intenek, talán jobban, mint valaha 
arra, hogy ne késlelkedjünk. Azon mélyreható belső átala-
kulás, melynek processzusa államéletünkben folyamatba 
indult, a hazai összes egyházakat s azok során a mienket 
is legközelebbről érinti s készen kell lennünk arra, hogy 
a protestáns hit és élet lelki fegyverzetének egész teljességé-
vel, az eddiginél sokkal fokozottabb mérvben jelenhessünk 
meg a verseny sorompói között s a diadal bizonyos 
reménységében nem csak fenmaradásunknak, hanem (a 
kor intő szavát megfigyelve) a végnélküli fejlődésnek és 
előrehaladásnak vívhassuk erős harcát.« A theologiai fakul-
tás Kolozsvárott való felállítását sietteti a nagv-enyedi 
theologiai fakultás válságossá vált helyzete is. 

A közgyűlés hosszabb vita után elfogadta Szász 
Domokos püspök határozati javaslatát. A kérdéshez pár-
tolóiag hozzászóltak Gyarmathy Zsigmond, Szász Domokos, 
Gyarmathy Miklós, Szász Károly, dunamelléki püspök, 
Berde Sándor. Nemes Árpád. A rögtönös elfogadás ellené-
ben Kovács Ödön azt indítványozta, hogy egy bizottság 
a jövő évi közgyűlésig vizsgálja felül a munkálatot; ezt 
pártolták Makkai Domokos, Csathó János, Kovács Gyula stb. 
A közgyűlés nagy többséggel hozzájárult Szász Domokos 
püspök következő határozati javaslatához : 

»A közgyűlés az ev. ref. theologiai fakultás ügyében 
az igazgató tanács által tett, előterjesztést örvendetes tudó-



másul veszi s a tett javaslatok elfogadásával határozati-
lag kimondja, hogy : 

1. A beterjesztett költségelőirányzatok 367,295 forint 
21 kr. tőkeértékkel, 32.012 forint 20 kr. szükséglettel, s 
32,393 forint 25 kr. fedezettel, s eszerint 381 forint 5 kr. 
felesleggel helybenhagyja s megerősíti. 

2. A theológiai fakultás tényleges megnyitásának 
idejéül 1895. szeptember 1-ső napjait tűzi ki s enge-
délyt ad arra, liogy az igazgatótanács azon ünnepélyes 
alkalomra az egyházkerület nevében az egyetemes konventet 
meghívja, esetleg rendes üléseinek itt tartására felkérje. 

3. Felhatalmazza az igazgatótanácsot arra, hogy a 
rendes törvényes eljárás kivételes mellőzésével a theológiai 
fakultásnál szervezett 5 rendes és 2 docensi állást, a 
püspök ajánlatára a legkiválóbb szakerők tekintetbevételé-
vel, meghívások s a mennyiben ennek szüksége fenforog. 
külön-külön megegyezés útján töltesse be. 

4. A fakultás elhelyezésére szükséges és Feszty 
Gyula budapesti műépítész által készített és bemutatott 
épület tervét és költségvetését elfogadja, érintetlenül hagy-
ván az igazgatótanács azon jogát, hogy a kivitelnél netán 
szükségesnek mutatkozó változtatásokat megtétethesse. 

5. Beleegyezik abba, hogy az építés költségvetésének 
rendjén feltüntetett s árlejtés útján lehetőleg mérsékelhető 
163,000 frtnyi összeget jelzálogkölcsön útján szerezze be 
és pedig a theológiai fakultás terhére s engedélyt ad arra, 
hogy a fakultás épülete tulajdonát képező házas-telek 
jelzálogi lekötése, ha nem szolgálna elegendő biztosítékul, 
a fedezetlenül maradó összeg erejéig az egyházkerület 
tulajdonát képező más ingatlan, mellékjelzálog címen köt-
tessék le. 

6. Felhatalmazza és utasítja az igazgatótanácsot, 
hogy e végzését jelentse be tudomásvétel végett az egye-
temes konventnek s egyszersmind a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter úrral indítsa folyamatba a hivatalos 
tárgyalást a theológiai fakultásnak a Ferencz József tudo-
mány egyetemmel lehetőleg kapcsolatba hozása nagy fon-
tosságú kérdésében — kikérve e tekintetben az egyetemes 
konvent hatályos közbenjárását is. 

7. Végül felhatalmazza az igazgatótanácsot, hogy 
az előbbi határozati pontok korlátai között, mindazt, a 
mit a theológiai fakultás érdekében szükségesnek talál, 
megtehesse, eljárásának eredményéről a jelentést elvárván.« 

Nevezetes momentuma volt az idei közgyűlésnek 
az utóbbi évek pénzügyi műveleteinek nyeresége, mely, 
mint már fönnebb említve voll, kerek számban 170 ezer 
frt. E tekintélyes összeg felhasználására nézve a közgyűlés 
következőleg határozott: 

A Kolozsvártt felállítandó theol. fakultás alapjához 
csatoltassék 120 000 frt; helyi özv. árvái alap növelé-
sére újabb 5000 frt; a kerületi domesztika gyarapítására 
4000 frt; a körlelkészségek s egyes egyházak sürgős 
segélyezésére 4000 frt; a székelyudvarhelyi kollégium 
részére 3000 frt; az erdélyi egyházkerületnek a millenáris 
ünnepély idejére megírandó s az erdélyi ev. ref. egyház-
kerület történelmét tárgyaló műre fordittassék 3000 frt; 
a Kolozsvártt felállítandó polgári leányiskola részére tar-
tassék fenn rendelkezésre 2000 frt; a marosvásárhelyi 
ref. felső leányiskola javára tétessék 2000 frt alapítvány, 
a felállítandó fakultás díszterme számára az egyházke-
rület nagy szellemű férfiai arcképeinek lefestet ésére 4000 
forint és végül néhány egyházközségnek templomépítésre 
állandó segélyével kapcsolatosan Borszéken is építtessen 
egy kis imaházat. Mindeme célokra tartassék fel 3000 frt. 

Végül a rendelkezés alatt fenmaradt 10,000 írtból 
5000 frt Szász Domokos püspök nevére a kolozsvári 

theol. fakultásra alapítványul tétetik, 5000 forint pedig 
később előállható szükségletre, rendelkezésül fentartatik. 

íme ezek azok a momentuosus tények, melyek az 
erdélyi egyházkerületben a legutóbbi közgyűlésen fölme-
rültek. Előre törekvésnek és haladásnak jelei ezek. melye-
ket minden egyházát szerető ember csak örömmel szem-
lélhet. 

Erdélyi. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü 1 fö 1 di s z e m l e . 
Németországban tizenhat ev. missziótársaság 

működik az evangélium terjesztésében. A Warneck-féle 
missziói folyóirat legutóbbi számában részletes kimutatás 
olvasható a társaságok tevékenységéről. Az összes misszió-
társaságok 429 misszió-telepet tartanak fenn, melyeken 
658 európai, 113 benszülött misszionárius működik. Az 
összes missziónak 1246 iskolája van. melyekben 59,307 
gyermek tanul; s a mult évben 18,700 pogányt keresz-
teltek. A missziók összes bevételei 3.375,668 márkára emel-
kedtek. A 429 telep közül a Herrnhutiák 123. Barmen 68, 
Hermannsburg 57, Basel 51, Berlin 65, Neukircheri 9 stb. 
telepet lát el. A jelentés örömmel emeli ki, hogy a misszió 
iránti érdeklődés Németországon évről-évre fokozódik, a 
misszionáriusok száma növekedik, a megkereszteltek száma 
fokozatosan emelkedik. A legsikeresebb működést Herrn-
hut és Basel misszióintézetei fejtik ki. Annak az angolos 
gyakorlati keresztyén szellemnek a kifolyása ez, mely leg-
újabb időben a doktrinér németek között is kezd meg-
gyökerezni úgy a bel-, mint a kül-misszó mezején. 

A francia protestantizmus terjedése évről-évre 
meglepő tényekben nyilatkozik. Gironde departementban. 
hol eddig csak Bordeauxban volt református gyülekezet, 
oly erős evangéliumi mozgalom indult meg, hogy ez idei 
tél folyamán hét római kath. gyülekezetben 2500 lélek 
tért át a protestantizmusra. Ezek St Aubin de Blaye-ben 
önálló gyülekezetet szerveztek, lelkipásztort hívtak és csinos 
templomot építettek. Az új gyülekezetet a Gusztáv Adolf-
egyesület lipcsei központja is segélyezi. Ez a külső ter-
jeszkedés annak az intenzív belmissziói szellemnek a kifo-
lyása, mely a jelen századi francia protestantizmust oly 
előnyösen jellemzi. Az evangélium terjesztésére Francia-
ország 38 millió római kath. lakosa között, kiknek egy 
ötöde bevallott atheista, nagyon széles és hálás tér nyílik. 

A népoktatás Franciaországban az államosítás 
óta külsőleg nagy lendületet vett. 1878-tól 1893-ig az 
egész országban 27 ezer új iskolaház épült és 10 ezer 
iskola javíttatott ki, a mire az állam mintegy 600 millió 
frankot költött. Az elemi iskolákban 1873-ban 110,238 
tanító és tanítónő működött, kiknek száma 1893-ban 
142.660-ra emelkedett. A népiskolai növendékek száma 
1873-ban 4.722,751 volt, 1893-ban pedig 5.623,401. A 
népiskolák fentartására 1873-ban 68 millió, 1893-ban 
már 168 millió frankot fordítottak, mibe azonban az iskolai 
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adminisztráció, tanfelügyelet és tanítóképzés költségei nin-
csenek bele számítva. (Érdekes tudni, hogy Németország-
ban 120.032 néptanító és 7.925,688 népiskolai növendék 
van, a népiskola összes költségei 242 millió márkára 
mennek.) A francia népoktatás szellemével azonban magok 
a franciák sem igen vannak megelégedve. Különösen 
zúgolódnak a miatt, hogy a népiskolában a vallástanítás 
el van tiltva, s csak az úgynevezett független morált 
tanítják, a mi a nép elvallástalanodására vezet. A francia 
senatusnak abban az ülésében, melyben az anarchista 
merényletről volt szó, Jules Simon világosan kimondta, hogy 
Franciaország óriási erkölcsi sülyedésének oka a vallás-
talan népoktatás. Az Isten és a jövő élet hite nélkül 
nevekedett nép szükségkép a nihilizmus és anarchismus 
örvényébe sülyed. 

Németország és az angol bibliatársaság. Német-
ország egyházi köreiben azt az eszmét pengetik, hogy 
miután a saját bibliatársaságaik immár annyira erősödtek, 
hogy híveiket magok is elláthatják bibliával, az angol 
bibliatársaság bibliaterjesztését némileg korlátozni lehetne. 
Németországon ugyanis az angol bibliatársaság elad éven-
ként 237,300 bibliát, a német társaságok pedig 326,700 
példányt hoznak forgalomba, de ennek kétszeresét is elő-
állíthatnák. Németország római kath. területein azonban 
a hazai bibliatársaságok még nem bírják meg a drága 
kolportázs költségeit. Azt óhajtanák tehát a német pro-
testánsok, hogy az angol bibliatársaság főként ezekre a 
területekre koncentrálja erejét. A német társaságok bibliái 
épen oly olcsók és csinos kiállításúak, mint a brit és 
külföldi társaság bibliái. A prot. országoknak az önálló-
ságra törekvése a bibliaterjesztés terén egészen termé-
szetes és jogosult. 

Tolstoi gróf a vallásról és erkölcsiségről. A 
világhírű orosz író egy angol folyóirat (The Gontempo-
rary«) márciusi füzetében érdekes cikket irt a vallásról 
és erkölcsiségről. Tolstoi cikke válasz a németországi 
»Ethikai Társulat« által feltett eme két kérdésre: 1. Mit 
ért a vallás alatt? és 2. Vájjon független e az erkölcsiség 
a vallástól? Tolstoi szerint a vallás a mindenséghez és 
ennek okfejéhez való életviszony. Az embernek, ha az 
állati állapoton felül akar emelkedni, ezzel a viszonynyal 
számot kell vetnie, s a számvetés eredménye a vallás, 
melylvel okvetlenül kell bírnia minden embernek. A val-
lásokat három csoportba osztja. 1. Melyekben ezt az élet-
viszonyt úgy fogják fel, hogy az embernek az egyéni 
boldogság a legfőbb java és végcélja. 2. Melyben az egyéni 
boldogság a közjónak van alárendelve. 3. Melyben az 
egyéni boldogság és a közjó az absolut akaratnak, az 
Istenségnek van alárendelve. Ezt a magaslatot a világ 
vallásai között csupán csak a keresztyénség éri el. Az 
igaz vallás csak revelacióból, azaz a világokfo ön-kinyi-
latkoztatásából származhat. A vallás a végetlen Lélek 
megnyilatkozása a véges lélek előtt, A végetlen Lélek azon 
lelkekben manifestálódik, a kik megvetik a világ hiába-
valóságait, a végetlen Lélekre bizzák magokat, s a töké-
letességből táplálkozva igazak és tiszták lesznek. — Az 

erkölcsiségnek a valláshoz való viszonyáról azt mondja 
Tolstoi, hogy a morál nem független a vallástól, minthogy 
cselekvéseink attól az életviszonytól függenek, a milyent 
a mindenségről s ennek okfejéről alkotunk. Itt aztán 
Tolstoi erős támadást intéz Huxley tanárnak »Ethika és 
evolutio« cimű Oxfordban tartott felolvasása ellen, mely-
ben a világhírű professzor az ethikát a természetes fej-
lődés elvére alapítá s a vallástól függetlennek nyilvání-
totta. Tolstoi szemére veti Huxleynek, hogy elfelejti 
kimutatni azt az erőforrást, melyből az emberiség erköl-
csisége kifejlik. Kultura és társadalmi haladás csak akkor 
emelik az erkölcsiséget, ha a vallás revalatorius ereje 
megszenteli, megnemesíti az emberi erőket. A vallásnélküli 
erkölcsiség olyan, mint az a karnagy, ki zenekart akar vezetni 
zeneismeret nélkül, pusztán csak a karok mozgatása által, 
ilyen disharmoniára vezet a modern sociologusoknak az 
a kísérlete, mely erkölcsiséget és erkölcsi társadalmat 
akar a vallástól független alapon. 

Ausztrália egyházi statisztikájából. Ausztrália 
népessége az 1891-iki népszámláláskor Tasmánia és Üj-
zeelanddal együtt 3.801,050 lélek volt, kik között a ben-
szülötlek száma mintegy 70—80,000. A »legújabb világ« 
lakossága nagy részben keresztyén vallású, még pedig az 
evangéliumi prot. keresztyénség híve. A lakosság a keresz-
tyén vallásfelekezetek között következőleg oszlik meg: 
anglikánikus 1.485,066, római katholikus 801,1 18, presby-
terianus 493.319, methodista 434,355, kongregácionálista 
79.423. baptista 87.176, lutheránus 76,439, üdvhadsereg-
beli 42,811 ; tehát a 800 ezer római keresztyénnel 2 millió 
698 ezer evangéliumi keresztyén áll szemben. A lakosság 
többi része zsidó (15,268) budhista, mohamedán (46,166) 
és más vallások között oszlik meg. E szerint Ausztrália 
ép úgy protestáns földrésznek nevezhető, mint Észak-
Amerika. Ez a kis statisztika egyszersmind azt is mutatja, 
hogy a protestantizmusnak legsikeresebb terjesztője az 
angol faj, és pedig nem faji sajátságánál vagy véralka-
tánál fogva, hanem az által a véghetetlen erő által, me-
lyet neki az Isten igéjében való hit ad, s mely a maga 
bibliájából és evangéliumából folyó valláserkölcsi intéz-
ményeit mindenüvé át tudja plántálni, a hol csak meg-
vetheti a lábát ez a bibliás faj. Hej ha mi is így tudnók 
szeretni és érvényesíteni Istennek az evangéliumban meg-
nyilatkozott életadó erőit! De ennek is eljöhet még az 
ideje, mihelyt olyan bibliás nép leszünk, mint a minők az 
angolok vagy a minők voltak a mi 16 — 17-ik századbeli 
őseink. V F. 

Németországi egyházi szemle. 
Mult szemlénk érintette, hogy az agenda revíziójá-

nak kérdése még mindig élénken foglalkozlafja a német 
protestáns egyházi köröket. A bürokratiailag biztosított 
összpontosítás utáni törekvés vezeti a porosz orthodoxia 
ágendabizottságát, s nem más az, mint az egész egyházi 
organismus törvényes egyenruhásítása Meg akarják mu-
tatni Rómának, hogy a protestáns egyház nem egy, több 



pártra szakadt vallási társulat, a melynek sokféle árnya-
lata van, hanem egy egységes egyházi szervezet, Az egész 
protestáns egyházban az istentiszteletnek egyenlő formája 
legyen, az az orthodox körök kiadott jelszava az egész 
vonalon. 

Kleinert, Schmeidler, Soden és Ziegler mellett 
Bcyschlag is foglalkozott az ágendatervezet bírálati ismer-
tetésével, a melynek különben az istentisztelet új rendjé-
vel egyetemben már 1895. kell törvénynyé válnia. S míg 
e tudósok kimutatták a tervezet összpontosító jellegének 
a veszélyes oldalát, addig a Luthardt-féle: »Alig. Ev.-Luth. 
K.-Ztg« szerint az a confessionalismus legmagasabb igé-
nyeinek is megfelel. Nem úgy érvel a modern pietismus 
álláspontján álló »Evang. Allianzblatt*, a melynek fejte-
getései szerint a tervezet ellen a liberális irányzat részé-
ről megindított protestálással épen hívő bibliai állásponton 
kell egyetértenünk, s különösen kifogást emel az ágenda-
tervezet tana ellen a keresztségről s az újjászületésről, 
mely ott biblia-ellenes értelemben van formulázva. A pro-
testáns egylet is protestálásra hívja fel a gyülekezeteket 
a szabadelvű protestáns keresztyénség érdekeinek meg-
sértése ellen, a melylyel a tervezetben lépten-nyomon 
találkozhatunk. Félő, hogy a tervezetnek egvenruhásításra 
és egyformaságra való törekvése ép az ellenkezőt fogja 
elérni a porosz egyházban. 

Mint a német protestáns sajtóból értesülünk, egy 
konzervativebb csoportozat is protestációt nyújtott be az 
ágendatervezet ellen a főegyházi tanácshoz, a melynek 
aláírói között igen tekintélyes íéríiak szerepelnek a theo-
lógusak s a világiak közül Berlinben s annak környékén. 
»Az ágenda — úgy olvassuk — közelebbről érinti a tar-
tományegyház hitvallásszerű állását épúgy, mint az unió 
müvét, A lelkészeket és a gyülekezeteket nem csupán 
altalános tartományegyházi használatra szánt ágendás 
normákhoz, hanem a lelkiismeretet megkötő emberi hit-
nézetekhez is köti. Főleg az apostoli hitvallást azonosítja 
az új ágenda következetesen magának az ev. keresztyén 
hitnek positivumával. Ezáltal a tervezet oly jelentőséget 
tulajdonít az apostolikumnak, a melylyel az eddig a porosz 
tartományegyházban nem bírt, s a mely határozott ellen-
tétben áll a főegyházi tanácsnak 1892. november 25-én 
kiadott magyarázatával. Nevezett magyarázat világosan 
kijelentette, hogy távol áll az apostolikumnak, vagy egyes 
részeinek merev tantörvénvnyé való átalakítása szándé-
kától, sőt inkább hirdeti az ev. protestáns hittudatnak 
azt a közös meggyőződését, a mely szerint a hitvallások 
ugyan a hitnek bizonyságai, de azért sohasem akadályai 
a szabad írásmagyarázatnak és soha sem vehetők oly 
hitformáknak, a melyeknek szószerinti elfogadásától az 
evang. protestáns egyházhoz való tartozás tétetnék füg-
gővé. A protestantizmus lényegének megsértését látja a 
benyújtott protestáció abban, ha a porosz egyetemes zsi-
natnak többsége oly ágendás normáknak felállítására töre-
kednék, a melyek az ev. prot. hitnek megkötését ered-
ményeznék a gyülekezetek tagjainál. Ép azért hivatkozik 
a protestáció egyes prot. körök lelkiismereti aggodalmaira 

s azokra a következményekre, a melyek a porosz tar-
tományegyházra épúgy, mint az egész protestantizmusra 
nézve vészteljesekké válhatnának*. A benyújtott protes-
tációnak e valóban evangéliumi szellemű gondolatai lénye-
güket tekintve Beysehlag bírálati fejtegetéseivel talál-
koznak. 

Az ev. prot. egyház autonómiájának kiszélesítése 
is igen élénken foglalkoztatja az óporosz tartományegyházi 
köröket. Az utolsó egyetemes zsinat kívánalmainak meg-
felelőleg elő is terjesztett a minisztérium egy törvényjavasla-
tot, mely legközelebb a ház asztalára kerül. A liberális pár-
tiak bizalmatlansággal fogadták e javaslatot, mivel szerintök 
az az egyházszervezetnek reactionárius átalakításával s 
a general-synodális hierarchiának szentesítésével volna 
azonos. A Stöeker-féle K.-Ztg ellenben hozsannákkal fogadta, 
mivel abban megvalósítva látja »az egyház nagyobb sza-
badságának « ú. n. Hammerstein féle javaslatát. Nem 
csodálkozhatunk tehát azon, ha Németországon a theol. 
pártharcok, szervezeti kérdések és Canossa felé tartó 
egyházpolitikai viszonyok gyöngítik a protestantizmus 
evangéliomi hiterejét s lépten-nyomon tolják az ultra-
montanismus rozoga szekerét. Pedig mit ér a theológia 
s mit a legjobb szervezet, ha abban hiányzik az evan-
gélomi hitépítő erő, s hiányzik az igaz ev. keresztyénség 
újjászülető lelke in capite et membris! 

Avagy nem látják-e Németországban, hogy az ultra-
montanismus résen van az egész vonalon résen a histó-
riában, philosophiában, társadalomban, államban, sajtóban 
és irodalomban, az egyik positiót elfoglalva a másik 
után ? Így legközelebb fanatizálta a katholikus diák-
egyesületeket a bonni tudomány egyetemen, a melyért 
ellenök Gamphausen, a protestáns theologus, mint az egye-
tem rectora fegyelmi eljárást indítani volt kénytelen. Egy 
bonni tanártól, mert ókatholikus volt, megtagadták az 
utolsó végtisztességen való megjelenést, üléseikben a császári 
ünnepek alkalmával pápás szellemi énekekkel élnek, sőt 
Bismarck egyik beszédére valóságos skandajumokat insce-
niroztak. Erre vonatkozólag a rector egy izben kijelentette, 
hogy a felekezeti béke érdekében helyesebb volna, ha 
jogászok, orvosnövendékek és mások nem alkotnának oly 
egyesületeket vagy szövetkezeteket, a melyek a kath. ér-
dekek energikus követésének cégére alatt szítják az egye-
temi hallgatóság körében a felekezeti gyűlölködés tüzét. 
Diákoknak szakjuk tudományos fejlesztésére kellene töre-
kedniök, mely törekvés a theologia kivételével felekezeti 
jellegű nem lehet. A kath. theologusoknak oly egyesületei 
ellen sincs kifogása a rectornak, a melyek a theológia 
tudományos fejlesztését célozzák, de a többi kath. jellegű 
egyesületek feloszlatását ép a felekezeti béke érdekében 
tartja szükségesnek. Lett erre nagy riadalom az ultra-
montán sajtóban, a melynek befolyása alatt egyenesen 
a rector letételét követelték a kath. diákok, s olyan nyilat-
kozatokat tulajdonítottak a rectornak, a milyeneket az soha 
és sehol sem mondott. Eddigelé legalább az egyetemek sza-
badok voltak a felekezeti békét veszélyeztető kath. korpo-
rációk tendenciájától, azonban az ultramontanizmus jól 
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tudja, hogy az ifjúság lanatizálásától függ az ő terveinek dia-
dala, az egész társadalmi életnek klerikálizása. Az eset kínos 
föltűnést keltett mindenfelé, s a »Magdeburger Ztg« több 
izben is foglalkozott vele. 

Az ultramontán sajtó egy idő óta valóságos paritás 
rhctorikát folytat. A kath. lelkészek javadalmazását cse-
kélynek és aránytalannak mondja a protestánsokéval 
szemben, s számos petíciókkal ostromolja a kormányt a 
javadalmazás fölemelése tekintetében. Hasonlít lényegében 
az agitálás az autonómia hazai mozgalmához, mely is az 
állami befolyás, megszorítását s a kath. javak egyenes 
kivételét célozza. A »paritás* egy másik árnyalata a 
káth. osztály visszaállítása a kultuszminisztériumban, a 
melyet Bismarck már régebben »darázsfészek* természe-
ténél fogva beszüntetett. Jól mondja Beyschlag: ha a 
vatikáni zsinat előtt a kath. osztály drágán megvásá-
rolt (több hiv. akta eltűnt!) esztelenségnek bizonyult, 
úgy ma meg az öngyilkossággal volna határos, s szeretné 
látni azt az államférfiút, ki ilyet királyának ajánlani me-
részelné. Pedig láttunk mi már ott a canossai úton : et 
alios ventos ! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

V. Generális változás Kassán A fejedelem egyetértésre inti 
Alvinczit a vice-generálissal, Bornemiszszával. Egy lakodalom 
alkalmából tanácskozásra hivja Alvinczit magához Erdélybe 

1624 nov. 17-re. 

Míg a fejedelem diplomatái Bécsben fáradoztak, Al-
vinczire bizalmas feladat várt Kassán. Korláth, a fejedelem 
kassai tábornoka, betegeskedése miatt lemondott s a feje-
delem minden kérései dacára megmaradt e szándoka 
mellett. A fejedelem politikai okokból, a magyarországi 
és régi főúri * származású Perényi Ferenczet nevezte ki 
utódául. De Kassának és a hét vármegye végházainak 
gondviselése, mely a kassai generálisra várakozott, nem 
kis dolog vala, a mi elég rettegéssel töltötte el a feje-
delmet, a mint ezt >sub rosa< írja 1624. oktob. 7-ik 
levelében, Alvinczihez, ki maga is jól tudá, hogy »Perényi 
elméjének discursusa meddig juthasson* ismeré »nehéz 
állapottal való'lételét, az gondviseléssel szoktalan voltát*. 
Épen ezért > noha consideráló maga is Bornemiszsza {János) 
öndicsekedését, fenhéjázó elméjét* . . . de mégis kénysze-
rtilt őt Perényi mellé vice-generálisnak kinevezni; mert 
egy gondviselő serény ember nélkül ott tartani Perényi 
uramat, igen veszedelmes volna. Tudom kegyelmed sem 
szereti Bornemiszszát — szól tovább nem a fejedelmi 
parancs, de a barátságos kérés Alvinczihez, — Korláth 
uramnak sem fog kedve szerint lenni; de kérlek uram 
az privatumot az communejért postponáljátok in nego-
tiis, melyek az permansiot és becsületemet concernálják; 
szeressétek egymást, consultálkodjatok uram in consilio 
szeretettel; senki ne vonja ki magát közülötek az mivel 
Isten szeretett uram, az haza megmaradására, Isten tisztes-
ségre s utóbb az én életem megtartására nézendő dol-
gokból . . , mert nincsen több hazátok, Magyarországon 

ennél a kicsiny résznél, lia ezt is elveszitek, hova lesztek 
magatok szerelmeseitekkel együtt/« . . . Majd arra kéri 
Alvinczit, hogy bírja rá Korláthot, hogy ne kockáztassa 
életét a jószágán való kinlakással, hanem lakjék Kassán 
s tanácsaival támogassa Perényit; vagy ha nyugodalma-
sabb helyet óhajt; ajánlja fel neki a fejedelem nevében 
az ecsedi kapitányságot. Reőti Orbán felől pedig beszéljen 
Korláth-tal és ha alkalmasnak találják, az ónodi kapitány-
ságra — lépteti elő. 

Mindezekről a fejedelem informatiót várt Alvinczitől 
s bár ez informatiót nem ismerjük : de nincs kétség benne, 
hogy a bizalmas főpap megfelelt fejedelmi ura s barátja 
megbízásának és hogy Bornemiszszával jó viszonyban 
voltak, az bizonyos. 

A fentebbi fejedelmi levél még arról is tudósítja 
Alvinczit, hogy Quadt kapitány, kit a fejedelem a német 
földre küldött követül, sem az azzal Poroszország széléig 
küldött posta nem adott hírt magáról. 

»Igen akarnám — írja levele utóiratában a fejedelem — 
ha kegyelmed az előttünk való kis lakadalomra bejöhetne, 
nem az lakásért (t. i. vendégségért) nem az én előttem álló 
dolgaimról való consultálkodásért és ha egészsége szenvedi, 
hogy el ne mulassa, hanem bejöjjön ad 17. diem novembris, 
szeretettel intem: úti társaság is akkor elég leszen, az 
szüret is elvégződik : kegyelmedet nem késlelvén, jő gond-
viselés alatt házához viszszabocsátom. Ha lehet el ne 
múljék Uram*.1 

VIII. 

1625—163-4. 
I. Alvinczi segédei, ezek merev kálvinistasága. Alvinczi újabb 
viszálya Budeussal; lemondása a kassai magyar papságról. 
A békéltetési kísérletek. Budeus makacssága s távozása; 

Alvinczi maradása 1625. 

Míg Alvinczi egyszer-másszor a fejedelmet kísérgette, 
a kassai magyar ekklézsiára segédei viseltek gondot. Ezek 
voltak: Károlyi a Bethlen Istók nevelője, Gönczi Balázs, 
ki 1625-ben Kassán halt el, a már említett Velechinus 
István és Tyrnavius Nagy Pál.2 Ezek nem bírtak sem 
az Alvinczi tekintélyével, sem pedig tapintatával s nagyon 
is merev kálvinisták voltak, s alkalmat adtak Alvinczi 
ellenfelének Budeus német papnak, hogy ez megújítsa, 
illetőleg nyíltabban folytassa bujtogatásait Alvinczi és az 
egész magyar ekkiézsia ellen. 

Lehet, talán maga Alvinczi sem volt eléggé kímé-
letes Budeussal szemben ; lehet, hogy Alvinczinak 1622-ben 
az urvacsorájáról kiadott könyvecskéje költötte fel harag-
ját, melyben — mint láttuk — Alvinczi a helvetiea con-
fessiora hivatkozik. Maga Alvinczi is csak találgatta az 
okokat, mint mindjárt idézendő leveleiből látszik, de elég 
az hozzá, hegy Alvinczi megunva a folytonos torzsalko-
dást és 1625. május 27-kén, a kassai magyar papságról 
lemondott.3 

Lemondásának híre a fejedelemhez is eljutott s ez 
csodálkozásának ad kifejezést e miatt szeretettel requi-
rálja Alvinczit (1625. junius 17.), hogy őt állapota felől 
tudósítsa. 

A dolog azonban szeptember 29-kéig húzódott. 
Ekkor levélben nyújtja he lemondását Alvinczi a városi 

1 Ered. Állam levéltár, új lyrnbus. Bethlen Gáb. polit. levelei 
1879. 110-111. lap. 

a Tyrnavius Nagy Pál 1627. január 4-én Kassán nőül vette 
Vida Katát, Izdenczi István özvegyét. 1628-ban már elhagyta Kassát 
és 1633-ig tarczali, 1633—1634-ig tokaji s majd nagy-idai prédi-
kátor lett. Pajkos E. úr közi. 

3 Szilágyi S.: »Bethlen G. és a kassai pap* 18—19. lap. 



tanácshoz. >Csudálkoznak sokan, így szól a levélben,, mi 
legyen az oka az én elbúcsúzásomnak, melyet ezelőtt 
négy hónappal cselekedtem, melynek okait mostan kegyel-
metek eleibe akarom terjeszteni. Juthat eszébe kegyelme-
teknek. hogy az 1613-ki országgyűlésen Pázmány Péter 
mostani érsek igen urgeálta az harmadik religiót is, hogy 
szabadosan lolyjon mindenütt, mert Kassán úgymond két 
religio vagyon : lutherana és calviniana, azért méltó, hogy 
a catholica is benn legyen Kassán, akkor mindjárt con-
vooalván az öt városnak, az augustana confessióból kisze-
degetett articulust, »melyet 1549-ben Augustában 1. Fer-
dinánd császárnak beadtanak, mggyar, német és deák 
nyelven kinyomattatván, oda felküldöttük és úgy dugtuk 
be szájukat, hogy csak egy igaz biblica religio vagyon 
itt. De immár nem tudom micsoda maga gondolatlansá-
gából amaz felfuvalkodott ember Budeus bennünket cal-
vinistává teszen, úgy mint a magyar ékklézsiát.* 

1. Talán azért, hogy azt találja fel az augustana 
confessioban, hogy a privata confessiót mi meg nem 
tartjuk ? Mi ugyan a súgó gyónást nem tartjuk, de elég 
privátim való gyónás az, hogy egyenként megyünk az 
Istennek asztalához, a sugó gyónás a pápistáknál ma-
radott. 

2. Avagy talán azért, hogy az albát fel nem vesz-
szük? Mi noha föl nem veszszük; de talán tisztességes 
ruhát viselünk és azzal ha felmegyünk nem leszek kál-
vinistává. 

3. Avagy azzal, hogy mi a Krisztus szentséges testét 
és vérét ore corporali dentalis et capernative nem rágjuk, 
hanem veszszük modo coelesti, megfoghatatlanképen a 
szentség által.* 

4. Egy könyvében, melyet diákkal Íratott s a miket 
»oda fel a városokra firkál, sok több dolgot ken reánk; 
sőt az elmúlt napokban, vasárnapi predikátiojában is azt 
mondta, hogy a kálvinistákkal ugyan többé nem; de azu-
tán inkább prédikálok*. Vádolja aztán Budeust, hogy a 
város törvényét megszegve, a miszlokai pappal vasárnap 
házas személyeket eskettetett. Mit ha magyar pap csele-
kednék impune el nem ment volna mellőle; ők csak 
keresztelni sem engednek falusi papnak. 

Vádolja Budeust azzal is, hogy a német polgárokkal 
conspirál, azokat éjjelenként fegyveresen öszszegyűjti s kik 
aztán fogatkoznak, hogy inkább meghalnak, mintsem 
Budeust elbocsássák . . . Hogy erővel kálvinistává akarja 
tenni a magyar ekklézsiát s egy mocskos iratában, melyet 
Tar Antal urának dedicalt, kopasz hitűeknek nevezi a 
magyarokat és ily verset ír rájuk: »Nubilae juncta volunt, 
dogmata calviniti « »Én bizony calvinista nem vagyok; de 
lutherista sem vagyok; mert megtanultam a Sz. Pál írá-
sabúi hogy, sem Apollóstól, sem Kephastól nem kell 
neveztetni senkinek, hanem mi igaz keresztyéneknek 
neevztetünk a Jézus Krisztustól.* 

»Mindezek az okok, a mik engemet arra vittenek, 
hogy én elbúcsúzzam kegyelmetektől; ettűl a jó hírrel 
névvel tündöklő szép ekklézsiától, noha conditioval búcsúz-
tam ; de minthogy látom, hogy minemű nagy egyenetlen-
ség vagyon mind a respublicaban, mind az ecclesiában, 
most ugyan finaliter valedicalok«. 

Majd a városi tanács ellen kél ki. Elmondja, hogy 
levele kelte előtt néhány hónappal azért keresték meg a 
tanácsot, hogy a tót ekklezsiába egy olyan tót prédiká-
tort állítanának, ki a magyar ekklézsiában is adjuvalna, 
minthogy az előző tót papok eleget szolgáltak a német 
ekklézsiában; de kérelmökre ez volt a válasz: »Alte 
braves* — nem lehet. »Bizony — mondja tovább — 
ha az »alte bravesokat kell zörgetni : csak azt cselekedje 
kegytek, hogy az nemes tanács székeiből, az nemes köz-

ség száma közül az magyarokat mind küldjétek ki és 
priváljátok tisztöktűl. A magyarokat taszítsátok ki a nagy 
templombúi és küldjétek az új templomba. De hála Isten-
nek nem olyan időben vagyunk, hogy spanyol, bolonér 
(wallon) és egész német uralkodjék mostan rajtunk. Vagyon 
vérünkből származott magyar fejedelmünk és Isten nem 
Németország, hanem Magyarországnak egyik metropoli-
sává tette Kassa városát.« 

» . . . Mikor a magyarok közül oly agyafúrt ember talál-
koznék, a ki azt kezdené persvadealni.. . hogy ti magya-
rok ti vagytok azok, kik mind gazdagsággal és értékkel 
és állapottalfelülmuljátok a németeket; ti bírjátok a földnek 
javát; ti hazafiak vagytok és a többi; mit vártok ezektől ? . . . 
Bizony elhiszem, hogy hamarébb megfeslődnék némelyek-
nek a tafotával béllelt köntöse; mert mind számra nézve 
a lakosoknak, mind az Ő felsége magyar praesidiumának 
száma felülmúlja a németeket, a mit megláthatni, midőn 
a magyar ekklézsiából kijőnek az emberek. De bár csak 
egyet mutassanak ilyet köztünk, a ki ezt persvadeálta 
volna valaha. Soha bizony nem. Nincsen is ilyen; de 
közülök, ím érthetik kegyelmetek, hogy a mint felül meg-
mondám, mire tendál igyekezetek, a miből semmi soha 
nem következik.« 

Majd arról panaszol, hogy Kassa városának Angliá-
ban tanuló két alumnusa Bakai Benedek és Tályai uramék, 
midőn 1625-ben 100 aranyat kértek költségükre, azt a 
választ kapták: nincsen; ugyanezt nyerték, midőn később 
csak 100 tallért kértek. Alvinczi mindazáltal szerit tevén 
a 100 aranynak elküldötte nekik. »Mire való hát az a 
szőlő — kérdi — mit a templomban felfüggesztett zászló 
mutat? (talán az alapítványtevő emlékére). Bizony nem 
arra, hogy a város jövedelmére fordítsuk, avagy magunk 
költsük el, hanem hogy a szegény diákokra költsék. Bizony 
ha eddig külön tették volna is (a szőlő iövedelmét) tiz 
diákok is megérlék volna annak jövedelmével; de mint-
hogy magyarnak kell: nincs. Ha német volna: bizony 
találnának. Ugyanis német uraim csak nyugszanak. Vala-
hová kelletik, csak a magyarral szolgáltatnak. Ha fejede-
lemhez, országgyűléshez, vármegyére, egyéb más expe-
ditiora kell, csak az magyar szolgál; akkor a német 
nyugszik. Mégis az magyart gyaláztuk. Az előtt így nem 
vala az dolog, hanem majd nem is tudtuk, kicsoda a 
német, kicsoda a magyar . . . De térek a magam dol-
gára. Ezt én nem azért mondom; mert ez kegyteket 
illeti, hanem azért, hogy Ő felségének is meg kell irnom 
okát az én bucsuzásomnak . . .« És »soha teljes életem-
ben egy prédikáló székből ezzel a Budeussal nem prédi-
kálok. Azért kegyetek lássák. Az hatalmas Isten adjon 
szeretetet kegyetek köziben stb.« 

Végül tudatja, hogy ha tisztitől búcsúzik is; de con-
civisségét le nem teszi; ha ugyan apostoli módra kelletik 
is künn prédikálnia: de ugyan bejő, a mikor a szükség 
kívánja.1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** A Protestáns Pap márciusi füzetében Vezsényi 

költeménye (Fejedelmi ajándék) és Ladányi iránycikke 
(Papválasztás az ev. egyházban) után Szigetljy Dánieltől, 
Ladányitői és Kálmán Dezsőtől közöl egyházi beszédeket. 

' Kassa város jegyzőkönyve 1625. Pajkos E. úr közi. 



Gserna István bibliamagyarázatfélét, Fejes György síri be-
szédet, Gulyás Benő halotti imát közöl. Az »Irodalom* 
rovatban kimutatás olvasható a prot. és kath. hírlapiro-
dalomról. A prot. egyházi hírlapirodalom listájában néhány 
vastag hiba van. Nem létező lapok létezőkül vannak fel-
tüntetve, így a »Közpapok Lapja*, a debreezeni lap mel-
lett megjelent »Zsinati Értesítő*, a »Keresztyén Népbarát.* 
Létező lapok nincsenek fölemlítve, így az »Őrálló* Sáros-
patakon, a ^Keresztyén* Nagy-Becskereken, valamint a 
német nyelvű prot. hírlapirodalomról sincs említés téve. 
Kisebb tévedések, hogy a »Kis Tükör* főszerkesztőjéül 
Szőts Farkas helyett Szőts Ferencz, a »Debr. Protestáns 
Lap« szerkesztőjéül dr. Erdős József és dr. Bakonyi Lajos 
helyett Gsíky Lajos, a >Tanítók Lapja* szerkesztőjéül 
Dobó Sándor helyett Dobos Sándor van feltüntetve. — 
Kérjük e hibák kiigazítását! 

** Az 1843/44-ik évi országgyűlési alsó tábla 
kerületi üléseinek Naplója. Szerkesztette és saját költ-
ségén kiadta Kovács Ferencz ügyvéd, Csongrádmegye volt 
alispánja és H.-M.-Vásárhely város volt országgyűlési kép-
viselője. A nagyérdekű Naplónak immár a IV-ik kötete 
hagyta el a sajtót Kovács F. áldozatkészségéből. Az előbbi 
kötetek ismertetését mai »Tárca «-nk kezdi meg. A most 
megjelent IV-ik kötet, mely 771 lapra terjed, szintén 
5 írtért kapható Budapesten a Franklin-társulatnál. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc törté-
nete című illusztrált vállalatból most jelent meg a 9-ik 
füzet. Gracza György e füzetben az első független magyar 
felelős minisztérium tagjainak élet- és jellemrajzát nyújtja 
tömör rövidséggel. Képei a következők : A szabadságharc 
hírlapjai. Mészáros \ jazai, az 1848-iki hadügyminiszter 
arcképe. A pesti rendőrség jelvénye 1848-ban. Honvéd-
zászló-szentelés, Kossuih-bankó. Rozsnyó város szükség-
pénze 1849-ben (6. ábra). Windischgrátz felfalja a szabad-
ság bajnokait (Gúnykép). A Zichy-uradalom szükségpénze 
1849-ben. Ung- és beregmegyei sóbankó 1849-ben. A 
zemplénmegyei Hegyalja szükségpénze 1849-ben (6. ábra). 
Andrássy Gyula gr. 1848-ban. Losoncz város szükség-
pénze 1849-ben. 

** A tállyai ev. egyház és a Kossuth-ünnep 
története című műre hirdet előfizetést Gzékus László 
abaúj-szántói ev. lelkész, az ismert egyházi iró. Azokat 
az emlékezetes napokat kívánja megörökíteni a munka, 
melyek a Tállyán 1892-ben megtartott Kossuth-ünnepélv 
alkalmával lezajlottak, valamint annak a tállyai egyház-
nak viszontagságteljes történetét irja meg, melyben Kos-
suth Lajos 1802-ben megkereszteltetett. A könyv előfize-
tési ára 1 frt, tiszta jövedelme a tállyai Kossuth-templom 
fentartására, illetve annak toronynyal való ellátására 
lesz fordítva. Az előfizetés junius l-ig szerző nevére 
Abaúj-Szántóra küldendő. A ki annak idején 10 frtnál 
többet adott vagy gyűjtött a Kossuth-templomra, az a 
könyvből tiszteletpéldányt kap. Az érdekes munkát mele-
gen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az első évnegyed lejárta alkalmából évne-

gyedes előfizetőinket tisztelettel fölkérjük, hogy 
eló'fizetésöket megújítani sziveskedjenek. Az elő-
fizetési feltételek a Lap homlokán olvashatók. 

* Személyi hírek. A beregi egyházmegyében a 
barabási ref. egyház lelkészi állására Dóka Imre gúti 
lelkész 46 szavazata ellenében 79 szavazattal Seres Ábra-
hám beregszászi segédlelkész választatott meg. — A tisza-
fölelvári I-ső osztályú lelkészi állásra, mely Vári Szabó 
Sámuel halálával üresedésbe jött, 13 pályázó közül kije-
löltettek : GyÖri Lajos kenderesi, Nagy Imre ugrai, Sarkadi 
Nagy Imre tisza-sassi, Szabó László tisza-ughi és Zoványi 
Jenő kolozsvári rendes lelkészek. — Az erdélyi egyház-
kerület közügyigazgatójává, néhai Nagy László utódjává 
tíartha Lajos vajdahunyad-zarándi esperest választotta 
az erdélyi egyházkerületi közgyűlés. — Dr. Kovács Ödön 
nagyenyedi theol. tanárt legutóbbi közgyűlésén konventi 
képviselőjévé választotta az erdélyi ref. egyházkerület. 

* A protestáns országos árvaegylet 1894. évi 
április hó 11-én d. u. 5 órakor Budapesten az ág. evang. 
iskolaépületben (Sütő-utca 5. sz. II. emelet) közgyűlést 
tart. Tárgysorozat: Az igazgató választmány jelentése az 
egylet 1893-ik évi működéséről. A számvizsgáló bizottság 
jelentése. Az 1893-ik évi költségvetési előirányzat meg-
állapítása. Igazgató választmány és tiszteletbeli tagok vá-
lasztása. Az 1894-ik évi számvizsgáló választása. Egyes 
tagok netalán teendő indítványai. 

* A református ifjúsági egyesület április 11-én 
este 6'/a órakor vallásos estélyt tart a Deák-téri dísz-
teremben. Az estélyen dr. Kecskeméthy István tart fel-
olvasást, Hundt Irma k. a. zongorázik, Kozma Andor 
ismert költőnk »Hitvallás« cimű saját költeményét adja 
elő, a nők és férfiak kara Berzsenyi »Fohász«-át énekli, 
Fntz Jolán k. a. költeményt szaval, Ilaypál Benő Pál 
oratóriumából solot énekel. 

* A pesti egyházmegye rendkívüli gyűlése. 
A pesti ref. egyházmegye márc. 29-én Budapesten rend-
kívüli közgyűlést tartott Szánthó János esperes és gróf 
Ráday Gedeon tanácsbiró elnöklete alatt. Az ülés meg-
nyitása után az elnökség kegyeletes szavakban emlékezett 
meg Kossuth Lajos haláláról s a közgyűlés jegyzőköny-
vileg is megörökítette a nagy halott iránt érzett kegyeletes 
részvétét. Majd az egyházmegye uj tisztviselői, névszerint 
Mészáros Sámuel lelkészi tanácsbiró, Kontra Kálmán 
világi tanácsbiró, Benkö István lelkészi aljegyző és a 
Váry Sándor lemondása folytán a közgyűlés által most 

választott Sipos Pál lelkészi gyámintézeti pénztárnok tet-
ték le a hivatali esküt. A közgyűlés főtárgyát az új egy-
házi törvények életbeléptetése végett készített Rendszabály-
javaslatra vonatkozó véleményadás képezte, melyet lapp 
Károly budapesti lelkész terjesztett elő. A közgyűlés az 
egyházkerületi »Kilences bizottság* ismeretes javaslatát 
néhány módosítással elfogadandónak véleményezte, az 
egyházmegye részéről szükséges szabályrendeletek és fel-
terjesztések elkészítésére bizottságot küldött ki. Az űj 



'.örvény által az egyházmegye két gyülekezete nyert több 
szavazatot, s így jövőre Monor 2, Budapest 8 szavazattal 
fog bírni a felsőbb egyházi tisztviselők választásánál. 

* A budapesti »Svájci Otthon« (Home Suisse). a 
tanítónők, nevelőnők és bonneok eme menhelye, mely a 
német ref. egyház védelme alatt áll, mint a hozzánk 
beküldött német- és francia-nyelvű jelentésből látható, 
az 1893-ik évben is áldásosán működött. 215 személy 
élvezte az intézet védelmét, kik közül 86 svájci, 61 német, 
40 francia, 12 angol, 15 magyar 1 amerikai volt, kik 
mérsékelt díjért összesen 2666 napi ellátást nyertek, közü-
lök 12 pedig 106 ellátási napon át az intézet költségén 
ingyenes ellátásban részesült. Pénzzel és ruhával 35 sze-
gény nevelőnő segélyeztetett. A állás közvetítés terén is 
szép sikerrel működött az intézet, a mennyiben az Ott-
hon révén 122 állásközvetítés történt. Az intézet keresz-
tyén vallásos szellemerőt, megbízhatóságáról kezességet 
nyújt az igazgató választmány, mely Gladischefsky Károly 
lelkész elnöklete alatt buzgó keresztyén nőkből áll. Az 
intézet mult évi bevétele 5978 frt 3 kr. volt, kiadása 
valamivel kevesebb. Az intézet helyisége Budapesten Gvár-
utca 18. szám alatt van, igazgatója Bolle kisasszony. 
Kiknek német, francia vagy angol nevelőnőkre van szük-
ségük, teljes bizalommal fordulhatnak a »Svájci Otthon* 
igazgatójához, Bolle kisasszony (Gyár-utca 18.), vagy az 
intézet elnökéhez, Gladischefsky Károly ref. lelkészhez 
(Alkottnánv-utca 15. sz.). 

* Kossuth és a római klérus. A magyar nemzet 
világra szóló gyászában az ország protestánsai, luthe-
ránusok és kálvinisták egy szívvel-lélekkel részt vettek. 
A gyászjelvényeket kitűzték, harangjaikat meghúzatták s 
a legtöbb helyen gyászisteni tiszteletet tartottak. Buda-
pesten a Kálvin-téri templomban a temetés napján maga 
Szász Károly püspök mondott szép imát. De a római 
klérus, mely újabb időben annyiszor hánytorgatta hazafi-
ságát, főpapjai utasítására csekély kivétellel távol tartotta 
magát a nemzet gyászától. Zászlókat nem tűzött ki, a 
harangozást megtagadta, gyászisteni tiszteletet nem tar-
tott. Budapesten is csupán a Lipótvárosi bazilikában 
harangoztak Kossuthnak és pedig miután Cselka vikárius 
megtagadta a harangozást, a polgármester parancsára a 
tűzoltók húzták meg a harangokat. A klérus a népet azzal 
ámította, hogy dogmába ütközik a gyászban való részvétele. 
Nos hát ez puszta ürügy, mert a római dogma sehol sem 
tiltja a másvallásuak iránti gyász nyilvánítását. A klérus 
megbotránkoztató magatartásának politikai indoka van, 
mely minden másnak, csak hazafiasnak nem nevezhető. 
Ennek tulajdonítható az az általános felháborodás a római 
papság ellen, mely néhol durva kihágásokban is nyilat-
kozott. 

* Magyar Kálvin-Társaság szervezését indítvá-
nyozza a »Debr. Prot. Lap.* tegutóbbi száma. A »lelkészi 
karnak értelmi és társadalmi súlyát, tekintélyét emelni, 
fokozni kell*. »Mezőt kell nyitni a tehetségeknek, ösztönt 
kell adni a szellemi erőknek, hogy az iskolában szerzett 
képességet tovább fejleszszék*. Ily célból »alakítsunk egy 

»M. Kálvin-Társaság*-ot, mely a Kisfaludy és Petőfi tár-
saságok mintájára magába fogadná a magyar kálvini egy-
ház legkitűnőbb s irodalmi téren érdemeket szerzett lel-
készeit és lelkészjellegü tanárait«. A tagok száma 60 
volna, kiknek 1/i része tanár lehetne. — Eddig az indít-
vány, melyre nézve most röviden a következő észrevé-
teleket teszszük. 1. Helyes az a törekvés, hogy a lelkészi 
kar értelmi és társadalmi súlyát, emelni kell. De ezt a célt 
egy konkrét feladat szolgálata nélkül szervezendő társa-
ság nem igen érné el. Ott van a Prot. írod. Társaság, 
mely első sorban épen arra van hivatva, hogy az irodalmi 
érdemeket választmányi tagsággal jutalmazza s az egy-
házi irodalmi munkásságot tisztességesen honorálja. 2. He-
lyes az a törekvés, mely épen Debreczenből kiindulva a 
lelkészi tehetségek fokozását s az irodalmi érdem jutal-
mazását tűzi ki célul, de ezt a célt egy újabb irodalmi 
társaság alakításával megvalósítani akarni annyi volna, 
mint a meglevőt gyengíteni s az erőket szétforgácsolni. 
3. Mi azt tartanok helyes dolognak és mind Debreczen-
hez, mind a többi egyházkerületi központokhoz méltó 
feladatnak, ha maguk körében az ismert és a homályban 
lappangó irodalmi erőket összeszednék s a Prot. Irodalmi 
Társaság fiókjaiként tömörítve, irodalmi és egyháztársa-
dalmi tevékenységre, pl. felolvasások, vallásos összejöve-
telek tartására s keresztyén szeretetmunkák gyakorlására 
birnák. Ilyen célú és törekvésű »Kálvin-Társaság«-ot az 
ország nagyobb kálvinista központjaiban, Debreczenben 
úgy mint Miskolczon, Kolozsvártt úgy, mint Révkomárom-
ban stb stb. örömmel üdvözölnénk. 

* A nagy gyülekezetek több szavazata, melyet 
az új egyházi törvény (27. § 11.) rendszeresít, a duna-
melléki egyházkerületben következőleg módosítja a szava-
zatok eddigi számát. Két-két lelkész után Budapest és 
Nagy-Kőrös nyernek 1 — 1 új szavazatot; középiskola fen-
tartása jogán Budapest, Halas, Kecskemét és Nagy-Kőrös 
2—2, Kunszentmiklós 1 új szavazatot; népesség jogán 
pedig az említetteken kívül még több gyülekezet, melye-
ket következőleg állítottunk össze: 8—8 szavazató gyüle-
kezetek lesznek: Budapest (35 ezer lélek, két lelkész, 
főgimnázium jogán), Nagy-Körös (két lelkész, 17 ezer 
lélek és főgimnázium), Kecskemét (13 ezer lélek és fő-
gimnázium) ; 8 szavazatja lesz Halasnak is 9 ezer lélek és 
főgimnázium révén ; Czegléd 14 ezer lélek után 6 szava-
zattal fog birni; 3—3 szavazatot kapnak Kunszentmiklós 
4 ezer lélek és kis gimnázium révén, Szabadszállás 5 ezer 
lélek, Sult 5 ezer lélek és Ómoravicza közel 5 ezer lélek 
után; 2—2 szavazat illeti meg mint 3 ezer léleknél népe-
sebb gyülekezeteket Dunapataj, Monor, Jászkisér, Buna-
vecse, Laczháza, Dömsöd, Fülöpszállás, valamint Fe-
ketehegy eklézsiákat. Az itt felsorolt 17 gyülekezetben a 
szavazatok száma összesen 49-cel szaporodik, a mi az 
egyházkerület 258 anya egyházának ugyanannyi szava-
zatát 49-cel emeli. Legnagyobb a szavazat-szaporodás 
a kecskeméti egyházmegyében, a hol 26 új szavazat kelet-
kezik, azután a solti egyházmegyében, hol 11, azután a pesti-
ben, hol 8 új szavazat lesz; Alsóbaranya-Bács 3 új sza-
vazatot nyer, Felső-Baranya, Külső-Somogy, Tolna és 
Vértesalja egyetlen egy új szavazatot se kapnak. 

* A Nagyváradon állítandó felsőbb leányiskola 
ügyében a bihari, érmelléki és nagyszalontai egyházme-
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gyék megbízott képviselői március 20-án értekezletet tar-
tottak. Szabó Károly bihari esperes a gyűjtés eddigi ered-
ményéről azt jelentette, hogy eddig mintegy 10 ezer frt 
folyt be és 355 frt évi járadékot ajánlottak meg. A gyűj-
tést folytatják. 

* Egyházkerületi gyűlések. Az erdélyi egyház-
kerület március 29—31. napjain Kolozsvárit tartotta meg 
rendes közgyűlését, melynek fontosabb tárgyairól Lapunk 
mai száma hoz tudósítást. Április 1-én papszentelés volt, 
melyen 25 új lelkészt avattak fel. — A dunaméllcki egy-
házkerület április 3-án kezdte meg rendkívüli közgyűlését, 
melynek főtárgyát az Egyházi Törvények életbeléptetése 
képezte. Napirend előtt Szász Károly püspök meleg hangú 
szavakban emlékezett meg Kossuth haláláról s indítványára 
az egyházkerület jegyzőkönyvileg adott kifejezést a nagy 
halott iránt érzett kegyeletének. A közgyűlés a püspök 
megemlékezését állva hallgatta meg. Az első napi ülésen 
délelőtt és délután a »Kilences bizottság« javaslatát tár-
gyalta le a közgyűlés. — A dunántúli egyházkerület köz-
gyűlése április 4-én kezdődött. Mindkét gyűlésről jövő 
alkalommal adunk részletesebb tudósítást. 

* Bibliát a nép kezébe. A brit és külföldi biblia-
társaság alább olvasható kérelmét melegen] ajánljuk lel-
késztársaink és az egyházi előjáróságok pártoló figyelmébe. 
»Nagy tiszteletű Lelkész Úr! Egy tiszteletteljes kéréssel 
járulok Nagytiszteletűséged elé. A midőn ezt teszem, az 
a jóindulat vezérel, a melylvel, a mint általában a brit 
és külföldi biblia-terjesztő társaság a magyar protestáns 
egyház iránt viseltetik, úgy én is különösen viseltetem. 
Senki sem tagadhatja, hogy a magyar prot. egyházra 
súlyos megpróbáltatás ideje következett el. Vészes fellegek 
gyűlnek az égen s kétszeresen, vagy százszorosan szük-
ség van arra, hogy lámpáinkból az olajat elfogyni ne 
engedjük, sőt. igyekezzünk még azok megelevenítésére is, 
a kik a hitetlenség és bűn álmából még új éltere nem ébred-
tek. Ezért első sorban arra vagyok bátor kérni Nagy-
tiszteletű Urat, legyen szíves minden helyes eszközt fel-
használni s kivinni, hogy egyházában minden család el 
legyen látva bibliával, sőt hogy minden családban olvas-
gassák a Szentírást minél többször s így merítsenek 
abból erőt úgy a vakhit, a mint a hitetlenség ellen. 
Különösen kérem azonban Nagytiszteletü Urat. legyen 
szíves egy szép és minden tekintetben áldásos szokást 
gyülekezetében meghonosítani s a konfirmációi ünnepély 
alkalmával minden konfirmált gyermeknek egy űj testa-
mentumot adni az egyház nevében. E szokást már sok 
lelkész meghonosította egyházában. A mult év folyamán 
70 lelkész körülbelől 2000 új testamentumot rendelt meg 
e célra! Mily szép lenne, ha ez évben legalább is 700 
lelkész 20,000-et rendelne meg ! Mily hatalmas eszköz 
lenne ez az ifjú lelkeknek a Krisztushoz és az evangéliumi egy-
házhoz való kapcsolására! És a kivitel oly könnyű ! Hiszen egy 
új testamentom zsoltárokkal magyar és tót nyelven csak 
18 kr,, német nyelven 20 kr., zsoltárok nélkül csak 12 kr., 

tömeges rendelésnél ebből is percentet engedünk. Nagyon 
kérem azért Nagytiszteletü Urat, gyűjtse össze a szük-
séges pár krajcárt (hiszen az egyház vagyonosabb tagjai 
bizonyára szívesen áldoznak ily dicső célra) s tegye 
lehetővé, hogy az ifjúi lelkek abban a pillanatban vegyék 
birtokukba az új testamentumot, a mely oly igazán ünne-
pélyes. Minden ily kiosztott új testamentum mag lesz, 
melyből egy-egy élő fa növekedik fel. Minden ilyen új 
testamentum bástya lesz az erkölcstelenség vagy a vakhit 
ellen. Minden ilyen új testamentom erőforrás lesz az ország 
lakói javára, s így az ország javára, valamint a protestáns 
egyház tagjai, tehát a protestáns egyház javára. Ha volt 
valaha jó alkalom arra, hogy kicsiny eszközzel nagy 
áldást terjeszszünk, úgy a konfirmációi ünnepélyen egy-egy 
új testamentum kiosztásra ilyen alkalom. Nagyon kérem 
azért Nagvtiszteletűségedet a protestáns egyház igaz java 
erdekében használja fel e jó alkalmat! Tisztelettel vagyok 
Budapest, 1894. február 20-án Nagytiszteletűségednek kész 
szolgája Victor Bernát a brit- és külföldi bilbiaterjesztő-
társaság magyarországi főügvnöke. Budapest IV., Deák-
tér 4. sz. 

* Az áttérések és a »Magyar Sión*. Az Eszter-
gomban megjelenő »Magyar Sión* című római kath. folyó-
irat nagy gaudiummal közli azokat a »megtéréseket« '(?), 
melyekről a > Magyar Állam«, a »Magyar Néplap« stb. 
hétről-hétre referálni szoktak. Az 1893-ik évben »ha/,a 
jött 98 lutheránus, 278 kálvinista, 8 nazarénus, 2 görög-
keleti és fölvette a szentkeresztséget 22 zsidó, mindössze 
412 egyén. E följegyzés persze nem teljes, mert hisz nem 
is jön köztudomásra minden megtérés«. — Mindenesetre 
sajnálatos az evangéliumtól és a Krisztustól a római dog-
mához és pápához való ez az elég tekintélyes számú 
»megtérés* (majdnem »megtévedés*-re ment a tollúnk). 
De nincs mit dicsekednie vele az esztergomi »Sion -nak. 
Akkora erőfeszítéssel, oly mesterséges lélekfogdosással, 
minőt római atyánkfiai kifejtenek, 412 lélek eltérítése 
nem valami fényes »fogás«. Mi ezzel szemben az érem 
másik oldalára mutatva, ide irunk a »Sion« megnyugta-
tására két hivatalos adatot. Budapesten a ref. egyház 
anyakönyve szerint a mult esztendőben a római egyház-
ból áttért hozzánk 146 személy és megkereszteltetett 26 
zsidó. Erdélyben a ref. egyházkerület névtára szerint, 
szintén a mult. évben a református egyházba áttért, leg-
nagyobb részben a római egyházból, 361 személy. Tehát 
csak Budapestnek és az erdélyi egyházkerületnek Krisztus-
hoz térített convertitái (146 -f- 26 + 361 = 5 3 3 ) jóval szá-
mosabbak, mint a »Sion« által megbizhatlan újsághírek 
alapján összeírt »megtértek*. Azt azonban készséggel el-
ismerjük, hogy Önök ott a római táborban nagy buzga-
lommal térítgetnek, a mi csak akkor hiba, ha »per nefas* 
történik; mi pedig »per fas« sem térítünk, a mi már 
nagy hiba és élhetetlenség is. Mert Krisztus világosan 
megparancsolta tanítványainak: Elmenvén tanítványokká 
tégvetek minden népeket! 

* Gyászrovat. Hajdú Sándor Jász-Nagykún-Szolnok 
vármegye nyugalmazott alispánja, a kecskeméti ref. egyház-
megye tanácsbirája, a szolnoki ref. egyház főgondnoka 
hosszas szenvedés után életének 46-ik évében elhunyt. 
Szolnoki gyülekezetünk megalapítása körül érdemei van-
nak az elhunytnak. Réke hamvaira! 

ilORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPIÍSTKN. 
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A XVI. és XVII. század belmissziószerű 
munkássága hazánkban. 

II. 
Őseink a XVI. s XVII. században nem elé-

gedtek meg pusztán azzal, hogy lelkészeik a kor 
szinvonalán álló képzettséggel bírjanak, hogy erős 
hittel és igazi vallásos buzgósággal tündököljenek, 
hanem megkívánták, hogy tehetségüket az életben, 
az Isten országának építésében is érvényesítsék. 
Megkívánták a lelkipásztoroktól, hogy híveiket 
tanítsák, oktassák a hit igazságaiban szószékről, 
de szószéken kívül is; megkívánták, hogy a hívek 
keresztyéni életére atyai figyelemmel gondot visel-
jenek. 

A hitoktatás a szószéken kívül is: ez volt 
egyik legfontosabb eszköz a XVI. s XVII század 
prédikátorainak kezében, melylyel egyházunkhoz 
törhetlen kitartással ragaszkodó, azért áldozatokat 
hozó, sőt életüket is feláldozó híveket neveltek. 
Mint Luther, úgy a magyarországi reformátorok 
is, nagy súlyt fektettek a katechismus tanítására. 
A nép felfogásához alkalmazott eredeti és for-
dított katechismus Magyarországon soha nem 
jelent meg annyi szerzőtől, mint a XVI. század-
ban. Gálszécsi, Székely István, Batizi, Dévai, Heltay, 
Melius, Szikszai, Iiellopeus Bálint, Félegyházi, 
Beythe István, Syderius-féle katechismusok mellett 
ott látjuk a Luther-féle és a heidelbergi katechis-
musokat magyar fordításban. A XVII. század szin-
tén termékeny e téren, vagy eredeti művek, vagy 
fordítások tekintetében. 

A katechismus oktatása a lelkész feladata 
volt és pedig az első rangúak közé tartozott, 
mit bizonyít a szász »Libellus Reformationis*, a 
selmeczbányai »Kirchenordnung« stb. Hétközna-
pokon a segédlelkészek, de vasárnap mindenesetre 
a lelkész maga volt köteles a katechismusi órákat 
az ifjúságnak megtartani; míg végre 1696-ban 
Debreczenben elrendelték a vasárnap délutáni isten-
tisztelet egyenesen katechismus-magyarásatból álljon. 

A zsinatok, p. o. a zsolnai, szepesvárallyai, 
szemptei, komjáthi, az egyházlátogatóknak elibük 
irják, mint fontos kérdést, mely a gyülekezet tag-
jaihoz intézendő, hogy vájjon a lelkészek rendesen 
végzik-e a katechismus tanítását; és mint az 
egyházlátogatási protocollumokból meggyőződhe-
tünk, e kérdés rendszerint az elsők között sze-
repel. Bizony bizony őseink nemcsak papírra írták, 
de az életben is megvalósították, hogy a gyer-
mekek katechisálása a lelkész kötelessége. 

Már a XVI., és méginkább a XVII. szá-
zadban kifejlődve látjuk a hazai protestánsoknál 
a vasárnapi iskolázást, midőn — a selmeczi »Kir-
chenordnung« szerint — a felnőtt ifjak, s — a 
komjáthi kánonok (IV. 1.) szerint az iskolás 
növendékek külön és csakis vallásos oktatásban 
részesültek. Az Űrnapja illő megünneplésének tar-
tották őseink, ha e napon az ifjúságot az Űr 
igéinek szeretetébe vezethetik s abban oktathat-
ják, hogy öntudatos és hithű egyháztagok le-
gyenek. 

Sőt — mint a »Libellus Reform ationis« 
mutatja — különös gondot fordítottak a cselédek 
és iparos tanoncok vallásoktatására, mit p. o. mi 
egészen elhanyagolunk. Ezért rendeli el a neve-
zett törvénykönyv, hogy minden évben egy hóna-
pon keresztül, a hétnek bizonyos napján a gazdák 
és mesterek cselédjeiket és tanoncaikat a mun-
kából bocsássák vallásórákra, hogy azok is része-
süljenek az Isten igéjének áldásaiban, kik külön-
ben elfoglaltatottságuknál fogva külön vallásos 
oktatásban nem részesülhetnének a rendes isko-
lázás befejeztével. És ezen napokon, az ilyen 
cseléd és tanoncifjaknak szintúgy a lelkészek 
tartottak vallás- illetőleg katechismus-órákat, mint 
más, enemű szolgálati viszonyban nem álló ifjak 
részére. 

A keresztyén hitélet felkeltésében és ébren-
tartásában az ifjúságnak adott külön vallás- és 
katechismus-órákon kívül, nagy, igen nagy szere-
pet játszik a szentírásnak, ennek népszerű magya-



rázatainak és más népies jellegű vallásos iratoknak 
rengeteg buzgalommal való terjesztése-. 

Felesleges felemlítenem bővebben, hogy kik 
foglalkoztak bibliafordítással, hanem egyszerűen 
konstatálom, hogy csupán a XVI. század maga termé-
kenyebb e tekintetben, mint az utána jövő három 
század együtt véve. A biblia megszűnt rejtett 
kincs lenni; boldog-boldogtalan olvashatta saját 
anyanyelvén és — a mire büszkék lehetnénk, ha 
saját korunk lanyhasága nem kergetné a szégyen 
pírját arcunkba, hogy elődeink buzgóságát és 
saját tétlenségünket egybevetve — leginkább hazai 
kiadásban. Hogy vetélkedtek főuraink a biblia 
nyomtatása és terjesztése körül: elegendő felem-
lítenem I. Rákóczy Györgyöt, továbbá a váradi 
biblia történetét. 

A biblia mellett számot tesznek a népies 
magyarázatok, mint Melius Péter, Bornemissza és 
mások művei, melyek jóformán prédikációk, de 
egyúttal alapos és népies nyelvezetű bibliamagya-
rázatok is. Hitvallásokat írtak egyenesen a laiku-
sok fegyvere gyanánt, p. o. a debreczeni magyar-
szövegű hitvallás »a magyarországi jámbor és 
keresztyén áros népnek« ajánltatik. Bibliai tár-
gyakat költőileg dolgoztak fel és oktatási céllal 
kapcsoltak egybe. így terjesztették külön-különféle 
eszközökkel az Istennek országát és ápolták a 
keresztyén, a protestáns hitéletet. 

Azonban volt még őseinknek kezében egy 
eszköz, mely a belmisszió szolgálatában igen 
nagy jelentőséggel birt, mely ma már jelentőségét 
elvesztette, habár némi módon újból fel volna és 
pedig haszonnal eleveníthető: t. i. a szigorú egy-
házi fegyelem, mely ama korban, midőn a folyto-
nos háborúk az erkölcsöket felettébb, meglazí-
tották, sőt elvadították, a keresztyén életnek 
nemesbítésére és tisztaságára rendkívüli befolyás-
sal volt. Az egyházi fegyelem szolgált arra, hogy 
a hívők ne csak szájjal legyenek a Krisztus 
parancsolatainak megtartói, hanem egész életökkel 
is. És minthogy a polgári hatóságok is belátták 
az egyházi fegyelem szigorú betartásának áldásos 
voltát, készségesen keltek a lelkészek támogatására 
akkor, midőn ezek ellentállásra találtak és az egy-
házi disciplina követelményeinek csak a brachium 
szerezhetett érvényt. Kanizsai Pálfi János naplója 
(Prot. Szemle 1892.), vagy más naplószerű egy-
házi feljegyzések világosan megmutathatják, hogy 
az egyházi fegyelemnek mily szerepe és jelentő-
sége volt a keresztyéni élet megtartásában és meg-
erősítésében. 

Mindjárt a reformációtól fogva nagy súlyt 
fektetnek a protestánsok az egyházi fegyelemre. 
Törvényeik részletesen foglalkoznak e tárgygyal, 
sőt hogy az önkényesség elkerültessék és a kellő 
prudentia hiánya baji ne okozzon, könyvet írnak 

a lelkész eljárásáról, t. i. a melyet követni kell 
az egyházi fegyelem gyakorlásánál. Ilyen p. o. 
Károlyi Péter »Bonus Pastor«-ja 1571-ből, mely-
nek egyes helyeit Ember Pál közli egyháztörté-
netében. 

Hogy a világi hatóságok támogatása mily 
mérvű és kiterjedésű volt, arra rengeteg sok pél-
dát találunk a törvényhatóságok statútumaiban. 
(Összegyűjti: Kolozsvári és Óvári.) 

Ezen rövid vázlat is eléggé világosan mutatja, 
hogy a XVI. s XVII. század protestánsai a bel-
missziói tevékenység egyik ágában, a hit és keresz-
tyéni élet ápolása körül oly buzgóságot fejtettek 
ki, mely bennünket törpe utódokat, igazán meg-
szégyenít. 

Pokoly József. 

I S K O L A Ü G Y . 
A tanítói fizetésekről szóló törvény 

végrehajtása. 
Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok számára a 
községi, valamint a hitfelekezetek által fentartott elemi iskolákban 
működő tanítók és tanítónők fizetésének rendezéséről szóló 1893. 
évi XXVI. t.-c. végrehajtása tárgyában. Kiadta a vallás- és köz-

oktatási miniszter 1894. március 2-án 10,000 sz. rendeletével. 

I. FEJEZET. 

A községi, valamint a hitfelekezetek által fentartott elemi 
iskolákban működő tanítók és tanítónők illetményeinek meg-

állapítása. 

1. §• 
A községi, valamint a hitfelekezetek által fentartott 

elemi iskolákban működő tanítók és tanítónők fizetésének 
rendezéséről szóló 1893. évi XXVI. törvénycikk 1. §-a 
értelmében az említett iskoláknál szervezett vagy szerve-
zendő rendes tanítói és tanítónői állomásokkal egybekötött 
illetmények legalább 300 frt évi fizetésben, tisztességes 
lakás és legalább egy negyed holdnyi kert használatában, 
illetőleg haszonélvezetében a segédtanítók és segédtanítónők 
illetményei pedig legalább évi 200 frt fizetésben, valamint 
szintén tisztességes lakás és legalább egy negyed holdnyi 
kert használatában, illetőleg haszonélvezetében állapítan-
dók meg. 

A népiskoláik közoktatást rendező 1868. évi XXXVIII. 
és 1876. évi XXVIII. törvénycikk végrehajtása tárgyában 
a polgári községek számára 1876. évi szeptember hó 2-án 
20311. sz. a. kelt rendelettel kiadott »Utasítás* 13. §-a 
értelmében a községi elemi iskoláknál egy . rendes tanító-
nak (tanítónőnek) lakásul legalább két tisztességes pado-
zott szobát, egy konyhát és egy kamarát, a segédtanítónak 
(segédtanítónőnek) egy padozott szobát kell adni. A fele-
kezeti iskola rendes és segédtanítók (tanítónők) szamára 
lehetőleg szintén legalább ugyanily lakások adassanak. 

Ha az iskolafentartók nem rendelkeznek ily tisztes-
séges lakással és legalább negyed holdnyi kerttel, melyet 
a rendes- vagy segédtanító (tanítónő) használatára, ille-
tőleg haszonélvezetére adhatnának, akkor ezen járandó-
ságoknak a helyi viszonyok szerint megállapított évi pénz-
egyenértékét tartoznak az illető tanító (tanítónő) részére 
biztosítani. 



2. §• 

Az 1. §-ban megállapított illetményeken kívül az 
1893. évi XXVI. törv.-cikk 2. §-a értelmében az összes 
elemi népiskolák rendes- és segédtanítói (tanítónői) 50 frt 
ötödéves korpótlékban részesülnek, a mely öt ízben válik 
esedékessé és 250 frtig emelkedhetik. 

A korpótlék alapját képző szolgálati idő 1893. évi 
szeptember hó 25-ik napjával veszi kezdetét. 

E korpótlék a 300 frtnál nagyobb fizetésbe be nem 
számítható, s így a tanítót (tanítónőt) feltétlenül megilleti 
akkor is, ha fizetése az említett összeget bármennyivel 
meghaladja. 

Egyes iskolafentartóknak a korpótlékra vonatkozólag 
már fennálló, vagy ezután alkotandó szabványai csakis 
azon esetben érvényesek, ha a tanítóknak legalább is az 
itt megállapított mérvű kedvezményt biztosítják és pedig 
úgy az öt-öt éves szolgálati idő, mint az esedékes összeg 
tekintetében. Ha az iskolafentartók ily kedvezményeket 
nem biztosítanak, reájuk nézve a jelen rendelkezések vál-
nak kötelezőkké ; miért is az általuk alkotott vagy alko-
tandó szabványokat be kell mutatni a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez, annak igazolása végett, hogy 
legalább is a törvényben meghatározott kedvezményeket 
biztosítják. 

3. §. 

A tanító fizetése, a mint eddig szokásban volt, állhat 
készpénzen kívül természetben kiszolgáltatott járandóságok-
ból vagy földbirtok jövedelméből is. 

Ugy a terményeknek, mint a földbirtok járandóságai-
nak értéke beszámítható a törzsfizetés összegének meghatá-
rozásánál a törvényszerű 300 frt, illetőleg 200 frt kiegészí-
tése végett. A termények árának 10 évi átlaga állapítandó 
meg értékük gyanánt. A földbirtoknak csupán tiszta jöve-
delme számíttatik, a föld mívelésére fordított költség és 
mindennemű adó levonása mellett. 

A termények a legközelebbi piac árának 10 évi 
átlagát igazoló hatósági bizonyítvány, a földbirtok jöve-
delme pedig a kataszteri becsűt s a földjövedelem emel-
kedésének százalékát az 1893. évi október hó 31-én 
38,072. sz. a. kiadott körrendelet értelmében egyes vidékre 
vagy községre nézve feltüntető hatósági bizonyítvány alap-
ján számítandó be a tanítói fizetésbe. 

A tanítói íizetés egy része csak addig állhat termé-
nyekből. míg a 11. §-ban említett esetek be nem követ-
keznek, mert azontúl a fizetés ezen részét is készpénzben 
kell megállapítani. 

4. §• 

A községi, valamint a hitfelekezeti elemi iskolákban 
úgy az 1893. évi XXVI. törvénycikk életbe léptekor, mint 
azóta szervezett minden tanítói (tanítónői) állomáson 
alkalmazott és alkalmazandó tanítók illetményeinek fel-
tétlenül legalább is az 1. §-ban említett fizetésből, lakás-
és kertjárandóságból s az esedékessé váló ötödéves kor-
pótlékokból kell állni. 

A tanítók illetményei gyanánt csak azon járandósá-
gok számíthatók be, melyek állandó jellegűek és melyek 
kiszolgáltatása az iskolafentartó polgári község, hitfele-
kezet vagy más kötelezett részéről biztosítva van. 

Ha a hitfelekezeti iskolai tanító az 1868. évi XXXVIII. 
törv.-cikk 141. §-ának harmadik bekezdése értelmében a 
kántori teendőket is végzi, tanítói és kántori járandóságok 
együttesen mind beszámítandók az 1893. évi XXVI. törv.-
cikk 1. §-ában meghatározott illetmények megállapításánál 

Nem számítható be a fizetésbe mindazon járandóság, 
mely a tanítónak adatik ugyan, de nem a tanító szemé-
lyes hasznára, hanem az iskola céljaira szolgál: ilyen pl. 
az irodai átalány, failletménv a tanterem füttetésére stb. 

Ha esetleg a tanító (tanítónő) nem kap sem termé-
szetben való lakást — legyen az bár kántori lak — sem 
külön lakpénzt, akkor a fizetésből a helyi viszonyoknak 
megfelelő és hatósági bizonylattal igazolt összeget lakpénz 
gyanánt kell leszámítani, az ekként megállapítandó összeg 
azonban a fizetés 25°/0-ánál több nem lehet. Ha ezen 
leszámítás következtében a megmaradó fizetés összege 
kevesebb lesz a törvényszerű minimumnál, akkor a fizetés 
megfelelően kiegészítendő. (6. §.) 

Az 1893. évi XXVI. törv.-cikk 10. §-a értelmében 
a tanítói fizetések eddigi mennyisége, melyet az iskola-
fentartók saját anyagi forrásaikból kiszolgáltattak, ezentúl 
is csonkítatlanul meghagyandó és nem engedhető meg, 
hogy a tanköteles gyermekek száma által igényelt két 
vagy több tanítói állomás közül bármelyik megszüntet-
tessék a végett, hogy az azzal egybekötött illetmények a 
többi tanítói állomások nagyobb javadalma zasara fordít-
tassanak. (Folyt, köv.) 

T Á R C Z A. 
Az 1843/44-ik évi vallásügyi tárgyalások. 

(Folytatás.) 

A június 14-iki kerületi ülésen vette kezdetét a 
vegyes házasságok kérdése. A beható három napi vitának 
megértésére a következőket kell előre bocsátanunk. Már 
az 1832/36-iki országgyűlés után országos keserűséget 
keltett az a tény, hogy a főrendek konoksága meggátolta, 
hogy általában a vallási, különösen a vegyes házassági 
ügyben törvényt hozzanak. Növelték az országos kedvetlen-
séget Lajesák nagyváradi, majd Scitovszky, akkor rozs-
nyói püspök rendeletei, a melyekben felhívják megyéjök 
papságát, hogy a vegyes házasságoktól az egyházi áldást, 
ha azok reverzálisok nélkül akarnának köttetni, egysze-
rűen tagadják meg. A kormány ugyan 1839. április 29-iki 
leiratában rosszalta a püspökök eme rendeleteit s utasította 
őket az 1790/1-iki évi XXVI. t.-c. megtartására. De a 
prímás ennek ellenére az 1837/40-iki országgyűlés után 
körlevelet bocsát ki, a melyben a nagyváradi és rozsnyói 
körlevelek értelmében leendő eljárásra buzdította alantasait. 
Midőn pedig a törvényhatóságok a főpapok törvénysér-
tésének megtorlására az 1647. XIV. t.-c. alkalmazását 
sürgették: Lonovicsot a püspökök tanácskozmánya Rómába 
küldötte, tehát az állam függetlenségének rovására külhata-
lomhoz folyamodolt. Borsodmegye még a követ elutazása 
előtt óvást tett minden pápai befolyás ellen; Zólyommegye 
pedig a klérus ezen törvénytelen lépése ellen tiltakozott. 
Hasztalan. Róma még 1840-ben brevét ad ki, a mely a 
vegyes házasságot nemcsak rosszalja, hanem egyenes 
skandalumnak nevezi. És a brevére a király kiadta a 
placetumot. Ez a kérdésnek alkotmányi sérelmi oldala. 

Első szónok Géczy Zólyommegye követe volt. Miután 
a kérdésnek fentebb vázolt előzményeit kifejtette, történeti 
tények hosszú sorozatával támogatja, hogy Magyarország 
a pápai hatalomtól a legrégibb idő óta teljesen független. 
Küldői nevében kívánja, hogy az országgyűlés a király-
hoz feliratot intézzen, a mely határozottan mondja ki, 
hogy hazánk a pápától teljesen független; de fejezze ki 
azt a fájdalmat is, hogy ő felsége közelebb a brevét place-



tummal látta el; kívánja, hogy a vegyes házasságokra 
vonatkozó püspöki rendeletek semmisíttessenek meg; a 
kik a vegyes házasságoktól az egyházi áldást megtagadják, 
esetről-esetre 100 írttal büntettessenek. Meglepő lehet, 
hogy Géczy már 51 évvel ezelőtt kimondani kívánja, hogy 
a házasságok a polgári hatóságok előtt köttessenek s az 
ezekből származott perek szintén azok előtt folyjanak. 
Végül előadja: Mivel megyéje az egyházi áldás megtaga-
dása tárgyában 15 rendbeli feliratára sem kapott megnyug-
tató választ, a megye kénytelen volt úgy rendelkezni, 
hogy kebelében a vegyes házasságok ev. pap előtt köt-
tessenek s kéri a rendeket, hogy az így kötött házassá-
gokból származó gyermekek is törvényeseknek mondas-
sanak ki. 

Géczy erőteljes szavai után Kulinyi — Nógrád-
megye — emel szót. Már Kálmán decretumai szerint tilos 
a vegyes házasság gátlása; Ulászló pedig azt, a ki Rómába 
panaszkodni jár, a csonka toronyba záratta; midőn a 
primás legációja által a római kúriához fordult, elvált a 
nemzettől. A vegyes házasság nem ütközik a kath. vallás 
elveibe; hisz a klérus 50 évig nem tagadta meg tőle az 
áldást, csak most kezdi azt lelkiösmeretébe ütközőnek 
találni, holott a tridenti zsinat is átkot mond az áldást 
megtagadóra. A király placetuma nemcsak törvénytelen, 
hanem következetlen is, mert míg a Lajcsák és Scitovszky 
pásztorleveleit nyíltan rosszalja, a pápai brevét placetum-
mal látja el. 

Szemere B. szerint a klérus nem szereti megtartani 
a rá nem kedvező törvényeket, és vagy úgy tesz, mint 
a két püspök, vagy dogmái alá bújva, a törvény fölibe 
emelkedik. Nem lesz csoda, ha végre a nép a törvény-
szegés és alkotmánysértés mellett dogmát hallván emle-
gettetni, megszűnik tisztelni azt. A klérus reverzálisok 
által akarja szaporítani hívei számát, ezért gördít akadályt 
a vegyes házasságok útjába. Nevetségesnek mondaná az 
áldás megtagadását, de a helyett egy derék lelkészre hivat-
kozik, a ki az előtte álló vegyes párhoz így szólt: »Köte-
lességem nem engedi, hogy rátok áldást mondjak; áldjon 
meg titeket az én Istenem!« Vallási hatalmat a világi 
ellenében, státust státusba emelni nem a vallás, csak a 
hierarchia akar, a mely viszályt szít. Midőn a püspökök 
és primás körleveleket bocsátanak ki, a placetum alá 
bújván, megsértik hazánk törvényeit. Ha a kormány a 
visszaéléseket nem orvosolja; megteszi a nép s a papság 
lássa, ha elszokik az áldástól. A klérus a tanácskozások 
dogmatikus színe ellen kifogást tesz, holott ellenségképen 
áll szemközt a világiakkal; pedig Angliának alsó és felső 
házaiban csak azon egy pap jelenik meg, a ki az imát 
az ülés elején felolvasa. Megmondá Wurda: Ha a vilá-
giak az egyházi, az egyháziak főleg óvakodtak volna a 
törvényhozásba avatkozni: nem jön létre a lutheráni 
conburantur. Átokként nehezült ez nemzetünkre. Küldői 
nevében kívánja ez állapotok előidézőinek megbüntetését: 
törülje el a kormány a vegyes házassági rendeleteket 
s mert a brevéhez a placetum is hozzá járult, ezentúl 
a brevék placetumot csak az országgyűlés beleegyezésé-
nek nyerhessenek. Végül felszólítja a klérust, hogy mivel 
a viszálkodások oka az, mert a papok törvényhozókká 
lettek: hagyják el a táblát s mondjanak le a törvényho-
zásban való részvételről. 

Sebestyén Veszprémmegye követe ilyenformán szólott: 
VIII. Pius pápa a vegyes házasságot természet- és tör-
vényelleninek mondá, holott Pál apostol így szól: Ha a 
férjnek hitetlen neje van: ne bocsássa el, éljenek együtt, 
annálinkább áll ez a protestáns keresztyénre. Azt mondja 
a pásztori levél: »Lehet-e megszentelni a házasságot, a 
melyből eredendő gyermekek a Krisztusnak nem igazi 

nyájához tartoznak?« No hát Pál apostol azt mondja: 
»Valaki megkeresztelkedett, Krisztust öltötte fel; nincs 
többé görög, eretnek, zsidó, hanem egyek vagytok a 
Krisztusban«. A rozsnyói pásztori levél azt mondja: 
»Szokásba jött kath. és eretnek felek között azon isten-
telen egyezség, hogy a fiú atyja, a leány anyja vallását 
kövesse, de a kath. vallás, a mely egyedül szent és 
boldogító, a többi vallásokat megveti*. Sebestyén Maxi-
milián szavaira emlékezteti a klérust: »Nullám esse tyran-
nidem intolerabiliorem, quam quae conscientiae dominare 
vellet«. Hogy a placetum előtt az áldás megtagadását a 
kormány sem pártolta, igazolja Gombos udvari titkár 
esete. Ez b. Perényi vikáriustól dispenzációt kért, ez azt, 
mint lelkiismeretével ellenkezőt megtagadta. Ferencz király 
Gombos folyamodványára a vikárius tettét rosszalva, Peré-
nyit hivatalától megfosztotta, Gombos pedig megnyerte 
a dispenzációt. Továbbá a pápa megengedi, hogy a pap 
a vegyes házasok esketésénél physice, tehát mint tanú 
jelen lehessen; a pápai rendelet törvénybeütköző levén, 
azt nvilt törvényszegésnek tekinti. 

Sötét ultramontán színezetű a nyitrai káptalan kö-
vetének, Iíoskoványiuak azokoskodása. Szerinte a pápa, mint 
egvházfőnök, adhat olyan rendeleteket, a melyek egy 
nemzethez kibocsájtva is, az egész kath. világot kötele-
zik. A placetum a XIV. század szülötte; csak azon bre-
véket látták el vele, a melyek pápai beneficiumra vonat-
koztak, a hittani brevéket sohasem. A placetum nem a 
brevék tartalmát megrostáló cenzúra, ellenkeznék ez a 
pápa felsőségével, hanem oly rendszabás, a mely az apos-
toli rendeletek sikerét biztosítja (?!). Szomorú lenne, ha 
midőn a prot. országok a pápával szabadon konkordál-
hatnak, kezeinket placetum kösse meg. Ha tehát Porosz-
ország tavaly megszüntette a placetumot; Hollandia nem 
ismeri; Irland szabadon közlekedhetik a szentszékkel: 
nem akarhatja, hogy országunk gyűlése avatkozzék a 
placetum gyakorlásába, hanem kívánja, hogy Ő felsége, 
mint merő formától álljon el annak jogától. Ha más 
alkotmányos nemzetek konkordátumra léphettek a szent-
székkel : miért ne tehetné azt a magyar is ? 

Roskoványi ultramontán állításait meggyőző tények-
kel, hatalmas érveivel rögtön Beöthy Ödön törte össze. 
Kimutatta, hogy Hollandia csak nem rég bontotta fel 
Rómával a konkordátumot, Poroszországban s egy sereg 
német államban a nemzet befolyása nélkül köttettek a 
konkordátumok: nálunk ellenben az alkotmányos bécsi, 
linczi békekötések s 1791. intézkedtek a vallás dolgairól. 
Különös — mondá — hogyha a pápa köteles őrködni 
a vallás felett: miért csendesedik el Róma, valahányszor 
háború foglalkoztatja Európát? Ez az atyai gondoskodás?! 
Poroszországban 1806—8-ban teljes vallásszabadság ural-
kodott s csak 1816-ban kezdődött a római mozgalom. 
Miért kelt ki nálunk is a klérus csak 1838-ban a vegyes 
házasságok ellen ? Világos előtte, hogy a papság a vegyes 
házasság kérdését azért zaklatja annyira, mert általa hívei 
számát akarja szaporítani. És miért szükséges ez épen 
Magyarországon ? Van pogány ország elég: szállítsa a 
klérus oda a térítés szent apostolait! De hány misszio-
nárius van tőlünk a pogányok között ? Itt, a hol általános 
a keresztyénség: kényelemben itt izgatni tartja-e a pap-
ság hivatása szent kötelességének ? Neki más fogalmai 
vannak a keresztyénségről. Azt mondá Roskoványi: a pla-
cetum merő forma. Tagadja. Midőn Espartero — minden-
hol visszhangra találva — el akart szakadni Rómától: 
mi történt? A pápa brevét bocsát ki a kath. világhoz, 
hogy a veszély elhárításaért imádkozzanak a mindenható-
nak. Úgy tudja, hogy midőn a primás ezt a brevét — a 
melyhez anyagi segélykérés is volt csatolva — placetum 



nélkül kihirdeté: a Helytartótanácsot a kormány vizsgá-
latra utasította s mert ez a brevét nemcsak formájánál, 
hanem tartalmánál fogva is helytelennek találta: a breve 
nem nyerte meg a placetumot, a primás pedig feleletre 
vonatott, a mit a Helytartótanács, ha a placetum merő 
formalitás volna, aligha mer tenni. És mert lényeg van 
a placetumban, megkérendőnek véli a királyt, hogy jövő-
ben az alkotmányunkba ütköző brevéktől a placetumot 
vonja meg. Bármit mondanak a papok, őt el nem csábít-
ják ; hisz mihelyt érdekök kívánja, túlteszik magokat a 
törvény szentségén. Megtagadják az áldást, a mit Isten ad. 
Nem bánja; földje áldásuk nélkül is kap jótékony esőt, 
termékeit megérleli a nap, mint a másét. Nem nyúlt ily 
módokhoz Pázmány, a hathatós térítő ; de nyúlt az ész 
és szív eszközeihez, de volt is sikere. És midőn a tör-
vényhatóságok a törvényszegő papokat meg akarják bün-
tetni : mit tesz a kormány ? Fölkéri a pereket s így meg-
akadályozta az igazságszolgáltatást. Nem csoda, ha ezzel 
aztán mások is takaróznak. Holott Ausztriában, midőn egy 
házaspár a reverzális ellenére is más vallásban neveié 
gyermekeit, a papok panaszára dekretum útján monda-
tott ki, hogy a rezerzális csak akkor érvényes, ha az a 
házasok kölcsönös megegyezése mellett kelt. Részéről jövőre 
az áldást megtagadókra akciót kér; a placetum megadá-
sát az országgyűlésre kívánja utasíttatni s a királyt meg-
kérendőnek véli, hogy a római útra rosszalását mondja ki. 

Ezek junius 15-nek eseményei. 
(Folyt, köv.) Futó Mihály. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A Neveléstan Kézikönyve. Tanítóképző intézetek számára szerkesz-
tette M. Joó István, a debreczeni ev. ref. tanítóképezde igazgatója s 
a theol. akadémián a neveléstan tanára. Budapest, 1894. Kiadja 
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II. 
Említők, hogy a szellemi nevelésről tárgyal a máso-

dik rész 60 cikkelyben. Tehát jóval terjedelmesebb, mint 
az első rész. Nem is lehet ez másképen. A lélek drágább 
a testnél. Általánosságban csak annyit jegyzünk meg, 
hogy ez a második rész valódi bölcsészi apparátussal 
tárgyaltatik. Olvasva az egyes fejezeteket, a láncolatosan 
egybefüggő rendszert, ügy tetszik, mintha a láthatatlan 
lélek testet öltene s szinte bevezet bennünket az agy 
műhelyébe, a szív oltárához, a kedély világába. S a 
mennyivel fönségesebb lény a lélek: annyival melegebb 
érdeklődést tanúsít szerző a neveléstan eme nagyon fon-
tos tárgyainál. Meghatározásai világosak és szabatosak, 
látszik mindjárt első tekintetre, hogy a neveléstan szellemi 
része az, melyre a fősúlyt helyezi s itt domborul ki vilá-
gosan. a mire ösmertetésünk kezdetén céloztunk, hogy 
szerző ama magasztos célt tűzte ki maga elé, miszerint 
ne csak tanítókat képezzen, de protestáns szellemet öntsön 
növendékeibe. Ám vessük egybe szerző neveléstanát több 
neveléstani művel, be kell vallanunk, hogy ezt a protes-
táns irányt ily pregnáns alakban talán egyiknél sem 
fedezhetjük föl. Ámde, habár meghatározásai eléggé vilá-
gosak, óhajtottuk volna, ha ezen meghatározásokat több 
gyakorlati példával teszi tanítványai előtt még könnyeb-
ben felfoghatókká. Valami számtani szabályt mindjárt 
könnyebben felfogunk, mihelyt azt példákkal illusztráljuk. 
Nem állítom, hogy ily példákkal nem találkozunk Joó I. 
nagybecsű művében, de, habár tankönyvét a példák ter-

jedelmesebbé tették volna is, minden bizonynyal a nehéz 
bölcsészeti fejtegetések könnyebben elsajátíthatók. Ezt azon-
ban azt hiszszük, a szóbeli előadásra tartotta fenn szerző. 

Ez általános észrevétel után térjünk át a munkának 
beosztására. Szinte látni véljük a lépcsőzetet, melyen 
bennünket vezet. Ügy tűnik föl előttünk, mint valami 
vegytanár, a ki a legnehezebb vegyi összetételeket művészi 
kézzel bontogatja föl s a mi először csaknem megfog-
hatlannak látszott, tiszta világosságban áll előttünk. Nem 
mondjuk, hogy itt-ott nem lehetnének egyes kifogásaink, 
de ezek elenyésző kicsinységek, minélfogva azokra alig-
alig terjeszkedünk ki s innen magyarázható ki az is, 
hogy a szellemi rész ösmertetése rövidebb lesz, mint az 
előzőnek bírálata. A bevezetésben, a mint nem is lehetne 
másképen a testi és szellemi nevelés viszonyával ösmer-
tet meg. Kimondván azt a kétségbevonhatlan igazságot, 
hogy a testi és szellemi nevelést ugyanazon közös cél 
vezérli, azon következtetésre jut, hogy a szellemi nevelés 
lélektani alapon nyugszik. Szerintünk azt így kategorice 
állítani nem lehet, mert ha a kettőnek közös célja van. 
a szellemi nevelésből sem lehet az élettani elveket elmel-
lőzni. Részemről legalább a szellemi nevelésből az élettan 
szabályait nem tartom elkülönözhetőknek. Nagyon helye-
sen jár el szerző akkor, midőn hangsúlyozza, hogy e 
kettős nevelésnek a látszólagos különbségek dacára is 
egységesnek kell lennie. A lélek lényét, tehetségeit, mun-
kássági körét szabatos és rövid vonásokban ecsetelvén: 
azon helyes következtetésre jut, hogy a lelki tehetségek 
kölcsönhatásából fejthető meg az oktatásnak átalakító 
ereje és eredménye. De mikor szerző azt hozza föl, mi-
szerint a tudományos búvárlat megdöntötte volna azon 
elméletet, hogy a lélek kész tehetségekkel, úgynevezett 
veleszületett eszmékkel jő e világra, s ő ezt elfogadja, 
ezt így nem írhatom alá. Nem, mert tapasztalati tény. 
hogy az ember átörökölhet szüleitől tehetségeket, kész 
eszméket, hajlamokat, indulatokat, festészeti, költői, szónoki 
tehetséget s nevelésnek föladata aztán, hogy e hajlamokat 
helyes irányban nevelje, képezze, vagy a nem helyes 
hajlamokat kiirtani igyekezzék. Van mindenkiben úgyne-
vezett innata proprietas. 

Az első szakasz az ismerő tehetség képzését tár-
gyalja 12 cikkelyben, s midőn ennek célját magyarázza, 
teszi előttünk láthatóvá az iskolát, úgy mint az ismerő-
tehetség képzésének egyik legfőbb eszközét. Igaza van, 
mert a küléletben elszórt ismeretek itt már tervszerűleg 
s öntudatos cél szerint szedetnek rendszerbe, hogy a gyer-
mek elméje mintegy szabályszerűen berendezett raktárhoz 
hasonlítson. Az általános képzésről szólván a népiskolai, 
középiskolai s szakképzésnek fogalmát, terjedelmét és cél-
ját ismerteti míg velünk szerző. Definícióját aláírjuk, mert 
csakugyan tény az, hogy még a népiskola önálló intéz-
mény, mely önmagában eléri célját, a középiskola csak 
átmenet a szakiskolákra s téves azoknak nézetök, a kik 
ezt bevégzett ismeretkörnek kívánják tekintetni. Nagyon 
helyesen tette szerző, hogy ezt oly világosan megmagyarázta. 

A lelki élet fejlődésének első foka az érzék, máso-
dik az értelem, aztán jő a fogalmakat rendező ész. E 
fokozatban lehető az alapos ítélés és szigorú következ-
tetés. Ez a logikus felosztás mutatja meg azon irányt, 
melyben a tanítónak haladnia kell, ha azt nem akarja, 
hogy nevelése célttévesztett legyen. Itt ugrás csakis a szel-
lemi fejlődés rovására történhetik. A 6—8 éveseknél az 
első fok, vagyis az érzék van kifejlődve, épen ezért csakis 
az érzékeik körébe eső tárgyak felfogására képesítvék. 
Vajha megtartanák s megtanulnák tanítóink e bölcs sza-
bályt s a szemléltető tanítás keretémt.úl tanítványaikat! ne 
terhelnék túl Debreczenben régente az első népiskolai osz-



tályt, még csak »szoktató«-nak nevezték Az érzéki felfogás 
határát nem lépték túl. Ma már, fájdalom, sok iskolában 
ellenkező s szomorú kép áll előttünk. E szomorú képet 
látja szerzőnk is, s eme helyes meghatározásában mint-
egy óva inti a tanítókat, hogy mihez tartsák magukat. 

A fokozatokat megállapítván, itt már részletesen 
kiterjeszkedik az érzékek jelentőségére az ismeretek szer-
zésében. (31. §.). Ez azonban egyátalában nem alterálja 
azon nézetünket, hogy az érzékekről a testi nevelésnél is 
meg kellett volna emlékezni tüzetesebben, s nem érni be 
csak egygyel t. i. a látással. Itt e helyen tér aztán szerző 
a látást csak mellékesen említvén meg, a többiekről szól 
tüzetesebben. Talán nem tesz vala célszerűtlen dolgot, ha 
megemlíti, hogy az újabb kor élettanárai még egy hato-
dik érzék létezését is állítják, a mit lcözérzetnek neveznek. 
Megemlíthető lett volna e helyen az is, hogy egyik-másik 
érzéknek fogyatékossága, romlása esetén miként segítik 
ki egymást az alkalmazkodás élettani törvényei szerint, 
a mit természetesen a tapasztalati életből merített pél-
dákkal lehet igazolni. 

Az érzékeknek kölcsönös egymásra hatása s műkö-
désök egybefoglalva alkotja a szemléletet. S hogy ez 
helyes legyen, ajánlja szerző, hogy a szemléleti tárgyak 
megválasztásánál nagy körültekintésre kell ügyelettel len-
nünk. E helyes megválasztás úgy a szüléknek, mint a 
nevelőknek egyik főgondját képezze. így aztán a gyerme-
kek hiányos szemléletét a rendszeres vezetés pótolja és 
egészíti ki. Az iskolában, a mi a gyermek szemléletében 
fogyatékos, a helyes oktatás adhatja meg. így lehet aztán 
s kell fokonként a gyermek szemléletkörét bővíteni. Mint-
hogy pedig a helyes szemléletek kevesek a felfogandó 
tárgyat, úgy kell a gyermeki lélek elé állítani, hogy annak 
minden vonását és sajátságát élesen és körvonalozva 
megfigyelhesse. És e helyen egy igen fontos tévedésre 
figyelmeztet, a mit még egy neveléstani könyvben sem 
fedeztem föl, bo!ott bármily jelentőségtelennek lássék is : 
nagyon is a nevelés lényegére tartozik. Szerző ugyanis 
helyteleníti azon kedvelt szokást, hogy a szemléleti tár-
gyakkal a terem falait beborítgatják. Tökéletesen igaza 
van. A gyermek szeme, figyelme, akár akarja, akár nem, 
a kéz alatti szemléleti tárgyról a többiekre is odavető-
dik. Figyelme megoszlik s szórakozottá lehet, mely baj 
aztán a szokás által mind jobban és jobban terjed. Pedig 
nagyon sok iskolában ezek a szemléleti tárgyak mintegy 
díszbútorzatot képeznek. Kövessék tanítóink bölcs taná-
ruk emez intését. Ez az egy tanács is élénken igazolja, 
hogy Joó István nemcsak elméletileg érti tantárgyát, de 
behatolt a gyakorlati élet ezer meg ezer változatosságú 
világába is. A szemléltetési képek helyett az élő példá-
nyokat ajánlja, s ha ezek meg nem szerezhetők az állat-
és növényvilág tárgyaiból, akkor első sorban a hű után-
zatok szerzendők be, s csakis ezek hiányában fordul a 
képekhez. 

Nem szabad szerző ezen tanácsát figyelmen kívül 
hagyni. Az iskolák vezetésével megbízott lelkészeknek, 
iskolaszéknek komolyan gondolóra kell venniök, hogy az 
ilynemű szemléleti tanszerek (utánzatok, képek, gépek) 
beszerzésére fordított költség nem hiában kidobott pénz. 
Szépen megtéríti azt a gyermekek értelmi fejlettségének 
könnyebb módon való eszközlése, mert mindjárt köny-
nyebben tanul, biztosabban alkotja szemléleteit s mehet 
át az érzéki szemléletről a gondolkozásra, a léleknek emez 
önállóbb munkásságára. 

A szemlélet eszébe juttatván az elnevezést, alkotja 
a mondatot, bővíti fogalomkörét, s kifejlődvén a gondol-
kozás tehetsége, állíthatja elő a képzeteket. Látjuk, hogy 
szerző következetesen s lélektanilag építi rendszerét, mi 

által növendékeit mintegy kézenfogva vezeti a köny-
nyebbről fokozatosan a nehezebbekre. De meghatározásai 
mindenkor természetesek, egymással láncolatos összefüg-
gésben állanak. Azért időztem az eddigieknél egy kissé 
tovább, hogy tiszta képet nyerjen az olvasó a rendszer-
ről, de most már csak egyes nevezetesebb s figyelemre-
méltóbb vonásokat emelhetek ki. Nézzük meg nevezetesen, 
miképen tárgyalja a neveléstan egyik leglénvesebb tár-
gyát, t. i. a figyelinezés felébresztésének s föntartásának 
föltételeit, oly tárgyakat állítsunk a növendékek elé, melyek 
figvelmöket könnyen felköltik, annak értékét mintegy 
ösztönszerűleg beismerik. De sokat tesz erre nézve a 
tanítás módja is. El kell a tanítónak találni a modort és 
hangot, hogy tárgya iránt érdekeltséget ébreszszen. De sok 
függ ám a tanító egyéniségétől is, mert a tanító iránti 
szeretetet a gyermekek a gyermekek a tanított tantár-
gyakra is átviszik. A nem kedvelt tanító még a legköny-
nyebb tantárgyat is gyűlöltté teheti növendékei előtt. A 
figyelem fentartásának egyik eszköze gyanánt tekinti szerző 
még a fegyelmet s jó rendet is. Mi következik már mind-
ezekből. Az, hogy csakis oly egyének lépjenek a tanítói 
pályára, kik magukban erre hivatást éreznek, a kiket 
erre nemcsak a kenyérszerzés, de igazi benső szenvedély 
ösztönöz, mert ha valáhol, a tanítói pályán bosszúlja meg 
magát legelőbb a napszámosi, kelletlen munka. Egyéni-
ségének a legnagyobb befolyása van a gyermekek figyel-
mének ébrentartására. Mit ér p. o. a legragyogóbb tudás, 
ha tudásának kincseit kellemes módon s előadás közve-
títésével nem közölheti növendékeivel. Joó István e pár 
sorában ujjal mutat rá, hogy milyennek kell a tanítónak 
lennie, s ha tankönyvének eme tételeit, növendékei lelki-
ismeretesen elsajátítják: bizonynyal nagy köszönettel tar-
toznak mesteröknek, mert az, ki hivatást nem érez magá-
ban, betanulhatja a tantárgyakat, leteheti kitűnő osztály-
zattal a vizsgát, de aztán növendékei a vizsgálaton arról 
tesznek bizonyságot, hogy a tanító tudománya közlékeny-
ségi képesség nélkül nem építhet jótékonyan. 

A második szakasz az érzelmi tehetség vagy kedély 
képzésének fontos kérdésével foglalkozik 9. cikkelyben, 
melyek közül leglényegesebb az iskola föladata kedély-
képzés tekintetében. (48. §.) Itt is bölcsen emeli ki a 
tanító egyéniségének befolyását, mint egyik legfőbb ténye-
zőt. Ebben állott Pestalozzinak ís varázsereje. Ez az egy-
szerű tény fejti meg művészetének titkát. Ismerünk taní-
tókat kevesebb tudással, de sokszorosan több gyakorlati 
eredménynyel, mint kitűnően vizsgázott társai. Próbálja 
meg azért kiki önmagát s ügy közeledjék a kicsiny gyer-
mekekhez. Vajha tanítóképezdénk tanárai súlyt fektetné-
nek szerző lélektani észrevételeire s előre figyelmeztetnék 
azt a növendéket, kiben a kedélyképzés anyagi s szellemi 
hajlama hiányzik, hogy más kenyérpályát válaszszon, 
mert az iskolában nemcsak ételt, de életet s lelket kell ön-
tenünk a gyermekekbe. Egy romlott kedélyű tanító romlott 
kedélye sötét árnyékát veti a mosolygó gyermekarcokra 
is s ez az árnyék besötétíti korán kedélyviláguk szép 
hajnalát. Lelkiismereti kérdés ez, mely nagy felelősség ter-
hével nehezül a tanítóra. Itt van aztán alkalma a gya-
korlati bölcsész tanárnak arra is. hogy az iskolai élet 
világából merített példákkal intse s figyelmeztesse azokat, 
a kiket a világba kibocsát. A tanító egyénisége teheti 
az iskolát mintegy második családi tűzhelylyé vagy ret-
tenetes börtönné. Mikor a tanító egyéniségének befolyását 
megemlíti, ugyancsak helyesen sorozza a kedélyképzés 
jótékony tényezői közé a helyesen berendezett tantermet, 
a játékot, a közös kirándulásokat. S itt mellesleg szerző 
utal arra, hogy más nemzetek iskoláiban a nagy történeti 
események emlékére ünnepélyek tartatnak s szomorúan 



jelzi, hogy mi e tekintetben fukarok vagyunk. De újabb 
időben még is javulás mutatkozik e tekintetben. Ma már 
március 15-dike igazán iskolai ünnepélylyé is avattatott 
föl. S a tanítók előtt itt igazán szép működési tér nyílik, 
hogy növendékeik szívében a hazafias érzelmeket, a nemes 
kedélyt ébreszteni igyekezzenek. 

A harmadik szakaszban az akaratképzése vagy az 
erkölcsi nevelés foglaltatik; 12 cikkelyben tárgyalván az 
idevonatkozó kérdéseket. E szakaszban megkapóan szép 
s lélektanilag teljesen indokolt a »nevelés fény- és árny-
oldalainak* ecsetelése. Helyes tanácsokkal látja el a leendő 
tanítókat, hogy a gyermeknél tapasztalható makacsság, 
hazugság, tolvajlás és kártétel bűneivel szemben miként 
járjon el. hogy a bajt ne növelje, de lehetőleg gyógyítsa. 
Mint lelki orvosnak kell e tekintetben a tanítónak magát 
viselnie. Erezze szigorúságát a növendék, de érezze egy-
úttal azt is, hogy e szigorúságot a bűnös gyermek iránti 
jó indulat eredményezi. Itten adott tanácsait, mint a tíz-
parancsolatot kellene betanulniok a tanítóképző intézet 
tagjainak, mert ha valahol, itt kell a tanítónak legjobban 
ügyelnie, a mennyiben egy tévesztett lépése kimondhatatlan 
kellemetlenségeket szerez. »Ne büntesd felindulásban s ne 
gúnyold a gyermeket!* bölcs utasítása szerzőnek. De 
mily kevesen követik eme bölcs tanácsot! Százszorta több 
eredményt érne el a mutatkozó bajok elhárításában, ha 
büntetésében is az édes atyai kézre és szívre ismernének 
a makacs és dacoló vagy a fegyelem korlátait áthágó 
gyermekek. 

A negyedik szakasz négy cikkelyben szól általában 
a tanításról. Látjuk e rövid ismertetésből is, hogy a rend-
szer mily fokozatosan épül, mint jövünk át az egyes 
fokozatokon, hogy a tantárgyat könnyű szerrel elsajátít-
hassuk. Itt már áttér szerző a tanítás fogalmára, a nép-
iskola tantárgyaira, az ismeret anyagok megválasztására 
s végül a tantervre. Szerző maga beismeri, hogy a jó 
tantervtől függ legnagyobb részben a tanítás sikere. E 
tekintetben, valljuk meg, nem értünk még el oda, a hol 
állanunk kellene. Ingadozás és habozás mutatkozik. Ma-
goknak a legkitűnőbb tanférfiaknak nézeteik is egymástól 
eltérők, ellentétesek. Aztán meg gátolják még a legjobb 
tanterv kivitelét magok a helyi viszonyok, az a tanterv, 
mely a városi, elegendő számú tanítókkal ellátott iskolá-
ban életre való, bizony hajótörést szenved egy kis falusi 
iskolában. Egyöntetűséget behozni vajmi nehéz s csaknem 
lehetetlen. De ez a tapasztalható forrongás nemhogy 
elriaszthatná a tanügy barátait, sőt éleszti reményüket 
s biztat is az a tapasztalat, hogy népünk minden osztálya 
kezdi már belátni a tervszerű oktatás szükségességét. 
Csak pár évtized is üdvös változást idézett elő, s szerző-
nek ezen fejezetben közölt útmutatásai, a leckerend szor-
galmazása valóban követendők. Szól végül a módszertanról 
s a becses müvet bezárja a tanítás alapelveinek ismerte-
tése. Záró cikkelye az »iskola viszonya az egyházhoz és 
államhoz«. Itt egy kis történelmi excursíóban ismerteti 
az egyháznak s államnak az iskolákért egymás ellenében 
vívott küzdelmeit, jelezvén, hogy a reformáció érdeme, 
hogy az iskolai oktatás minden ágazatában új életet te-
remtett, úgy tekintvén az iskolákat, mint az egyház vete-
ményes kertjeit. A protestánsok nem riadtak vissza semmi 
áldozattól, hogy iskoláikban képezzék azokat, kik a lelki-
ismereti szabadság zászlóvivőiül hivatvák. A mint azon-
ban a világosság terjedt, a nagyobb tanintézetek több 
jogot, szabadságot követeltek. Majd e követelést újabb 
korban kiterjesztette az állam a népiskolákra is. De mind-
amellett az egyháznak fenmaradt azon jogköre, hogy 
iskoláiban ne csak polgárokat, de hü felekezeti tagokat 
neveljen. Egyház és állam kölcsönösen működhetnek s 

mindegyik hasznosan és jótékonyan a maga jogkö-
rében. 

íme így ismertettük vázlatosan Joó István neveléstani 
kézikönyvét. Ne hasonlítgassuk azt össze egyik-másik ne-
veléstudománynyal. Hasonlítsuk egybe, hogy ügy fejezzük 
ki magunkat, önmagával s azon kérdésre feleljünk : vájjon 
eléri-e kilüzött célját, hogy jó tanítókat adjon hazájának 
s egyházának? És erre határozottan »igen«-nel válaszol-
hatunk. Irálya magyaros, könnyen érthető, a mi pedig 
bölcsészeti munkánál nehezen megy, mert azok a meg-
határozások néha-néha szerzőnek nagy fejtörést okoz-
nak. Néha itt-ott egy kis germanizmussal találkozunk, 
hogy csak egyet említsek a többiek közül, p. o. a 128. 
lapon »az akarat szabadsága alatt tehát semmiesetre sem 
azon stb., nézetem szerint magyarosabb így: az akarat 
szabadságán. Továbbá nem mondanám így (57. 1.) a lélek 
élő lény, mely*, de így fejezném ki: élő lény, a ki. De 
hát mindezen csekélység csakis szigorú kutatás után 
fedezhető föl, mely elnézésből bármelyikünkön megeshe-
tik. Miként ítélik meg ezen művet a neveléssel foglalkozó 
tanférfiak, azt nem tudom, de hogy a növendékek, a 
leendő tanítók haszonnal tanulmányozzák, arról erősen 
meg vagyok győződve, s ha az ebben lefektetett alap-
elveket az iskolában, sőt az életben is érvényesítik, szerző 
meg lesz jutalmazva fáradságaért s neki a jövő nemze-
dék hálával tartozik. Műve nem arra való, hogy szóra-
koztató, mulattató olvasmány legyen, de egyenes feladata 
az, hogy a tanítók kezében vezérkönyv gyanánt építsen, 
s ezen céljának derekasan megfelel. Látszik a lelkiisme-
retesség, kiviláglik abból a buzgóság s benső értékét 
emeli a sok olvasottságot tanűsító szakismeret. Külső 
kiállítása a Hornyánszky-cégnek dicséretére válik. Még 
csak azt jegyzem meg: óhajtottam volna, ha szerző, ki 
a tantervről oly szabatosan tárgyal, jelezte volna egyúttal 
azt is, hogy a tankönyvét a tanképezdében mily arány-
ban osztja meg, mert azt jó volna tudnunk. Két-három 
évi időszakra terjed-e előadása, vagy egy évi tanfolyamra 
esik-e e fontos tantárgy előadása s tanulása. Szeretjük 
hinni, hogy az nem szoríttatik egy évi iskolai idő szűk 
keretébe, mert akkor a nagyértékű műnek csakis egyes 
magvait lehetne elhinteni, mi pedig szeretnők, ha az egész 
minden ízében a növendékek kincsévé, gyümölcsöző tőké-
jévé változhatnék. Ajánljuk, lelkiismeretes őszinteséggel e 
becses müvet az érdeklődők figyelmébe. A ki megszerzi, 
ép oly lelki gyönyörűséggel forgatja azt, mint én tettem. 

Debreczen, 1894. március 30. 
Könyves Tóth Kálmán. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Egyházkerületünk rendkívüli közgyűlése Szász Károly 

püspök buzgó s az Isten segedelmét segítségül hívó imá-
jával április 3-án kezdődött. Tisza Lajos gróf főgondnok 
úr levélben kimentvén elmaradását, mint legidősebb egy-
házmegyei gondnok, Antos János foglalta el a világi elnöki 
széket. 

Napirend előtt püspök úr felemelkedvén helyéről, 
nagy halottunk, Kossuth Lajos halála felett, érzett fájdal-
mát és részvétét egyházkerületi közgyűlésünk nevében a 
következő beszédben és indítványban tolmácsolta : 



Főtiszteletű és méltóságos Egyházkerületi közgyűlés! 
A mit már Istenhez emelt fohászomban sem hagytam 

említés nélkül, történelmünk nagy alakjának, Kossuth 
Lajosnak, (a közgyűlés tagjai felállanak) nem mondom 
váratlan, de bármi későn jön is, mindig leverő és min-
den magyar szívéi és a művelt világ összes, tengeren-
inneni és tengerentúli nemzeteinek lelkét mélyen megható, 
elborító halálának fájdalmas érzése kötelez még egyszer 
felszólalni. Ügy vagyok meggyőződve, hogy magyar refor-
mátus egyházunk és ebben ez a dunamelléki egyházkerület 
a nemzettel, a hazával mindig együtt érzett akkor is, 
mikor az egész nemzet gyászba volt borulva, könyet viselt 
szemében. Most is gyászol a haza, mély fájdalom vonaglik 
át lelkén és a nemzet e gyászában nem maradhat néma 
a dunamelléki ref. egyházkerület sem. Nincsen közöttünk, 
nincsen e negyedfélszázezer hívőt számláló egyházkerü-
letben egy lélek sem, a ki e gyászban ne osztoznék; 
azért hiszem, hogy mikor egy igénytelen cipruslombot 
teszek le nagy halottunknak az édes haza földén dombo-
ruló sírjára, fájdalmunk, gyászunk e megnyilatkozásában, 
kifejezésében senki akadályozni nem akar, sőt azt hiszem, 
hogy ehhez egyházkerületi közgyűlésünk minden tagja 
teljes őszinteséggel hozzájárul. Méltóztassanak azért elha-
tározni a napirend előtt, hogy egyházkerületi közgyűlésünk 
nagy halottunk Kossuth Lajos felett érzett fájdalmának 
jegyzőkönyvében is kifejezést ad! (Helyeslés). Azt hiszem, 
határozatképen ki is jelenthetem, hogy jegyzőkönyvünk 
első pontja leszen a nagy halott feletti megemlékezés! 

A közgyűlés mély meghatottsággal hallgatta püspök 
úr meleg szavait s a jegyzőkönyvi részvét kifejezéséhez 
egyhangúlag hozzájárult. 

Ezután megtörténtek az igazolások, és a gyűlés 
határozatképessége megállapíttatott. 

1. A napirend első pontjaként a szavazatbontó bi-
zottság jegyzője Kenessey Béla bejelenti, a mult egyház-
kerületi gyűlés által egy egyházi és egy világi tanácsbirő 
és egy egyházi s egy világi aljegyzőre elrendelt szavazás 
eredményét, mely szerint az első szavazásnál egyházkerü-
leti világi tanácsbirővá Ádám András kúriai biró, világi 
aljegyzővé dr. Nagy Dezső budapesti ügyvéd, egyházi 
aljegyzővé Kálmán Gyula ságvári ref. lelkész választattak 
meg. Az egyházi tanácsbirói tisztségre absolut szótöbb-
séget senki sem nyervén, Tóth János karancsi lelkész és 
Szőts Farkas theol. professzor között pótszavazás rendel-
tetett el. E szavazáson Tóth János nyervén szótöbbséget, 
egyházkerületi egyházi tanácsbirővá választatott. 

A közgyűlés tudomásul vévén a szavazás eredmé-
nyét, felhívta a megválasztottakat esküjök letételére. Az 
esküt a családi körülményei folytán távollevő Kálmán 
Gyula kivételével a megválasztottak le is tették. Az egyház-
kerület nevében püspök úr melegen üdvözölte őket, mire 
Tóth János és dr. Nagy Dezső köszönték meg az egyház-
kerületnek bennök nyilvánult bizalmát. 

E jelentés kapcsán püspök úr sajnálattal konsta-
tálta, 1-ször hogy 27—28 egyház épen nem élt szavazási 
jogával, s teljes közönyt tanúsított a szavazás iránt; 

2-szor hogy több szavazatot érvényteleníteni kellett azért, 
mert vagy szabályellenesen, hiányosan volt kiállítva, vagy 
pedig nem arra az állásra szólt a szavazat, a mire a 
választás volt hirdetve. Ennélfogva a gyűlés kénytelen 
volt jegyzőkönyvileg figyelmeztetni az illető egyházakat, 
részben szavazási joguk gyakorlatára, részben pedig sza-
vazó lapjaiknak a jövőben pontosabb kitöltésére. 

2. Püspök űr beterjesztette a szentesített zsinati 
törvények egy írott példányát, mely a zsinati főjegyző 
hitelesítésével van ellátva, s mely az egyházkerület levél-
tárába tétetvén, hivatalos és hiteles szövegül fog szolgálni. 

3. A közgyűlés főtárgya volt a kilences bizottság 
»Rendszabály-javaslat«-ának tárgyalása. 

A Rendszabály-javaslat az egyházi törvények azon 
§-aira nézve szolgál zsinórmértékül, melyeknek részlete-
zésébe a zsinat bele nem bocsátkozhatott, hanem az egyes 
egyházkerületekre bízta, hogy e §-ok végrehajtási, illetve 
életbeléptetési módozatait a saját körülményeik szerint 
rendszabályjokkal állapítsák meg. így készült el a köz-
gyűlés asztalán tárgyalás alatt levő Rendszabály-javaslat. 
Általánosságban a javaslat elfogadtatott, csupán egyes elvi 
kérdéseket tartalmazó intézkedése idézett elő nagyobb vitát. 

Mindjárt az I. részben, mely az Egyházgazdasági 
gyűlésről szól az egyházi törvények 18. 19. §§-aira vonat-
kozólag. A 18. §. e) pontja ugyanis azt mondja: *Az 
egyházközség hatáskörébe tartozik c). A presbyterium által 
újabb teher kivetése, egyházi fekvőbirtok eladása, vevése, 
csereszerződés, kölcsön felvétele iránt az egyházközség elé 
terjesztett javaslat feletti határozás« stb. 

Úgyde a 19. §. űjjmutatást tartalmaz arra nézve, 
hogy az egyházkerületi szabályrendelet vegye figyelembe 
azon körülményt is, hogy a túlnagy számból álló gyűlé-
sek következtében az ügyek alapos megvitatása lehetet-
lenné ne tétessék. Ezen intenciónak megfelelőleg vette fel 
a »Rendszabály-Javaslat« a 18. §. c) pontra nézve az 
Egyházgazdasági gyűlést, mely 73"ad részben a presby-
terium összes tagjaiból, *ls-&d részben pedig a választott 
egyházgazdasági gyűlési tagokból állana. 

A Rendszabály-javaslat eme pontját illetőleg volt 
a legtöbb véleménykülönbség. Voltak, kik a régi gyakor-
latot, a korlátlan számú tagokból álló egyházközségi gyű-
lést óhajtották továbbra is fentartani, majd mások, péld. 
több egyházmegye, csak a nagyobb népességű egyházakra 
óhajtanák alkalmazni a Rendszabály-javaslat e rendel-
kezését. A kilences bizottság javaslatával szemben a köz-
gyűlés Baksav Sándor indítványára azt az elvet fogadta el, 
hogy egyházgazdasági gyűlés csupán csak a nagyobb — 
3000 lélekszámnál több hívőt számláló egyházakban szer-
veztessék a javaslat által körülirt módon, s a 3000 lélek-
számon alól az eddigi uzus, a gyülekezeti tagok korlátlan 
részvétele, illetve közgyűlése hagyassék meg a 18. §. c) 
pontjában felsorolt esetekben is. 

Az I. rész többi rendelkezése, valamint a II. III. és 
IV. rész is elfogadtatott s a IV. részben hivatolt 27. §. 
11. pontja értelmében megállapíttattak a több szavazatot 
nyert egyházak szavazatmennyiségei, melyről a kimutatást 



már Lapunk mult számában közöltük. Változatlanul fogad-
tattak el az V. VI. és VII. rész, a VII. résznek a törvények 
181. §-ára vonatkozó rendelkezése kivételével. Ebben 
ugyanis a következő passusból: fnnep- és vasárnapon is 
csak rendkívülilcg s kivételcsen adhatók össze a társulan-
dók és csak püspöki engedély mellett — a csak püspöki 
engedély mellett — kifejezést kibagyandónak vélte a köz-
gyűlés. A VII. résznek a törvények 134. §-ára vonatkozó 
rendelkezései is provokáltak némi vitát, de a közgyűlés 
méltányolva a mellette felhozott érveket, minden változta-
tás nélkül a rendszabályba beveendőnek vélte a következő 
passust: más vallásfelekezethez tartozó halottakat {öngyil-
kosokat is) lelkészeink csak az illetékes lelkész beleegye-
zésével részesíthetnek temetési szertartásban. Fő indok volt 
a szabály-rendeletben való meghagyására az, hogy nekünk, 
kik a saját jus parochialé-nkra oly féltékenyek vagyunk, 
tisztelnünk kell a más félekezetek papjainak jus parochialé-
ját és respective a r. katholikusokkal szemben kell méltá-
nyosan járnunk el, kiknek kezében már akár helyes, 
akár helytelen, de egyházfegyelmi eszközt, büntetést képez 
az öngyilkosokkal szemben tanúsított eljárásuk, hogy t. i. 
az egyházi szertartást tőlük megtagadják. 

A VIII, IX., X. és XI. részek változatlan elfogadása 
után a közgyűlés főtárgyát letárgyalván, kisebb jelentő-
ségű folyó ügyeket intézett el. 

4. A tápiószelci és belvárdi egyházaknak ide adres-
szált ügyeit további eljárás végett az illető egyházme-
gyékhez rendelte visszaszármaztatni a közgyűlés. 

5. A kerületi egyházi értekezletek ügyében a zsinat 
alkalmával tartott egyetemes egyházi értekezlet megkere-
sésére elhatározta az egyházkerületi közgyűlés, hogy az 
egyházi értekezletek szervezését a maga részéről is cél-
szerűnek és szükségesnek tartja, s a dunamelléki egyház-
kerületben az értekezlet szervezését a következő vezér-
elvek alapján elhatározza: 

a) az egyházi értekezlet a lelkészi és világi elem 
részvétével szervezendő; 

b) az értekezlet célja a vallás-erkölcsi és egyházi 
élet erősbítése különösén a belmisszió megkedveltetése és 
felkarolása által: 

c) az értekezlet a rendes egyházkerületi gyűlések 
idején és helyén felolvasásokkal, előadásokkal és eszme-
cserékkel összekötött tanácskozmánvt tart, melynek ered-
ményei kérelem vagy indítvány alakjában jegyzőkönyvileg 
az egyházkerületi gyűlésnek beterjesztendők: 

d) a tanácskozás előkészítésére, vezetésére, valamint 
az értekezleti ügyek vitelére egy 21 tagú intéző bizottság 
küldetik ki, mely a maga kebeléből elnököt, titkárt és 
jegyzőt választ. 

Az értekezlet szervezésére s az őszi közgyűlésen 
való tényleges megalakítására Szilassy Aladár elnöklete 
alatt kiküldettek: Szász Károly, Szilády Áron, Baksay 
Sándor, Koncz Imre, Ádám Kálmán, Bocsor Lajos, Dányi 
Gábor, Cseh Ervin, gróf Báday Gedeon, Ádám András, 
Hegedűs István, Ballagi Aladár, Nagy Dezső, Papp Károly, 

Petri Elek, Szőts Farkas, Szabó Aladár, Kálmán Gyula, 
Lévay Lajos és Hamar István. 

6. A legutóbbi egyetemes zsinat az összes magyar 
reformált egyházak vagyoni állapotáról hü képét óhajtván 
nyerni, elrendelte, hogy minden egyes egyház vagyona 
leltárba vétessék. Az egyes egyházkerületek elé pedig egy 
lehár tervezetet küldött az egyetemes konvent útján, hogy 
az kellő elbírálás után. véleményes jelentés kapcsán a 
legközelebbi konventi ülésre beterjesztessék. A szükséges 
észrevételek az egyházkerületi gyűlés által megtétetvén, 
a jegyzőkönyv útján felfognak terjesztetni a legközelebbi 
konvent elé. 

7. Bálványos egyháznak a közalaphoz 4000 frt tőke-
segélyért intézett kérelme pártolólag jegyeztetik elő a 
tőkesegélyért folyamodó egyházak sorából. A péczeli egy-
ház kérvénye pedig, melyben 300 frt egyszer s mindenkori 
segélyt kér szintén a közalaptól, az egész összegre ajánl-
tatik a közalap végrehajtó bizottságának. 

8. Egyházkerületi pénztárnok jelenti, hogy a Ballagi 
arckép 120 frt költséggel elkészült. A Ballagi-alapítvanyra 
indított gyűjtés eredménye 674 frt 5 kr. mely összegnek 
kamata fejében évenként 30 frtot és az egyházkerület által 
évenként adni szokott 15 frtot összecsatolva, a Ballagi-
stipendium 45 frtot fog kitenni, s ezen összeg már ez 
évben ki lesz osztható egy jó magaviseletű és szorgalmas 
theologusnak. A közgyűlés pénztárnok e jelentését he-
lyeslő tudomásul vette. 

9. Olvastattak a miniszteri leiratok, melyek között 
az ácsai templomra vonatkozó leirat, mely szerint a vallás 
és közoktatási miniszter egyelőre 500 frtot utalványoz ki 
az országos műemlékek fentartására szolgáló alapból, a 
templom ideiglenes jó karban tartására örvendetes tudo-
másul vétetett, valamint örvendetes tudomásul vette a 
közgyűlés a miniszter azon igéretét is, hogy az ócsai 
templom teljes restaurálási költségeire a közel 9000 frtot 
tevő restaurálási összeghez rövid idő alatt jóval nagyobb 
dotációval fog hozzájárulni. 

10. Vörös Pál szentendrei helyettes lelkésznek az 
egyházkerülethez intézett 350 frt nvugdíjt, kérő folyamod-
ványa — mivel nyugdíjalapja kerületünknek nincs — figye-
lembe vehető nem volt, de tekintve nevezett h. lelkész 
súlyos betegségét, jelenleg 100 frtot utalványoz számára 
a közgyűlés gyógyítási költségek címén. 

11. Fr. Kis Károly budapesti ref. főgimnáziumi 
tanár »Mértan«-a a beérkezett kedvező bírálatok alapján 
az egyházkerület által engedélyezett tankönyvek közé 
bevétetett. 

12. Olvastatott a budapesti egyháznak a vallás és 
közoktatásügyi miniszterhez intézett, s a budapesti ref. 
főgimnázium számára államsegélyt kérő memoranduma, 
melyet az egyházkerületi közgyűlés meleg ajánlattal ter-
jeszt fel az egyetemes konvent elé. A fentartó testületet 
részletesen megokolt felterjesztésben 19 ezer frt államse-
gélyt kér a budapesti főgimnázium számára. 

13. Megalakíttatott az egyházi törvények 288. §-a 
értelmében az egyházkerületi időszaki tanács és pedig 

30 



rendes tagjai lettek: Szilassy Aladár, Darányi Ignáoz, Vécsev 
Tamás, Karap Ferencz és Koncz Imre. Póttagjaivá: Papp 
Károly, Arany László, Kálosy József, Kovács Albert és 
Farkas .József tanácsbirák választattak meg. A birói ügy-
viteli szabályzat elkészítésével az egész 10 tagból álló 
biróság s az egyházkerületi elnökség bízatott meg. A 
bíróság jegyzőjéül dr. Nagy Dezső egyházkerületi aljegyző 
hivatott be. 

Ezzel a közgyűlés tárgysorozata véget érven, püspök 
úr hálaadó fohászával az egyházkerület rendkívüli gyűlése 
befejeztetett. 

Arany Gusztáv. 

A felső-baranyai egyházmegyéből. 
A felső-baranyai egyházmegye, a zsinati törvények 

életbeléptetése végett alkotandó, s a kilences bizottság által 
kidolgozott líendszabály-javaslatok megvitatása és az új 
tisztikar beigtatása céljából március 28-án tartotta rend-
kívüli közgyűlését. A nagy nemzeti gyász kétségtelenül 
indokolta volna e gyűlés elhalasztását, ha a már kihir-
detett ápril 3-iki kerületi közgyűlés küszöbön léte halaszt-
hatatlan kényszerhelyzete parancsolólag nem áll előttünk. 
Végre is a szentesített törvénynek életbe kell lépni: s míg 
módunk van benne, addig kell rá befolyást gyakorolnunk. 

A rövid ülésről nemcsak tudósítást írok, hanem 
a kegyes olvasók engedelmével a reflexiók terére is ki-
térek egy és más dologban. 

Legyen első a tudósítás. 
A harkányi fürdőhelyiség — még teljesen elhagyott 

— téres helyiségei már 9 órakor megnépesültek s híre járt, 
hogy Szilágyi Dezső gondnokunk is lejött, kit a beállott 
viszonyok közt várni sem mertünk. S valóban, kevés idő 
múlva, személyesen sürgette a gyűlés megkezdését, s híre 
ment, hogy Villányra már táviratilag rendelt délutánra 
különvonatot. 

Több mint 40 lelkész részvételével nyílt, meg az 
ülés. Kovács Antal volt esperes úr rövid imája után. világi 
elnök úr az ülést megnyitottnak nyilvánítja Majd olvas-
tatott a szavazat-bontó bizottságnak a szavazatokról beter-
jesztett jelentése. Kifogás nem tétetvén, tudomásul vétetett. 
Hivatkozással az egyházmegye egy régebbi határozatára, 
azok a tisztviselők, kik valamely hivatalra újra válasz-
tattak, mint csak tovább működők, esküjökre való ünne-
pélyes hivatkozással, az újonnan választottak, névszerint 
Dányi Gábor esperes, Morvay Ferencz esperes, Benkő 
Gyula világi főjegyzők, Bosznay Sándor, Domby Vincze 
és Morvay Ferencz tanácsbirák valamint Túry Lajos aljegyző 
eskütétel mellett székeiket elfoglalják. 

Még az eskü előtt, a választás kihirdetése után, 
felállott Szilágyi Dezső gondnok és az ő szokásos ékes 
szólásával, egyikét tartotta ama beszédeinek, melyekben 
a megkapó eszmék, mély igazságok, rendületlen egyház-
szeretet, jövőbe vetett bizalom s lelkesítő remény szónoki 
tömörséggel s még is világosan szónoki szépséggel elmét, 
keblet, szívet egyként rabul ejtenek. 

Beszéde elején megemlítve az állásából kifolyó köte-
lességeket, melyek idejét teljesen igénybe veszik, valamint 
azt a kötelességérzetet, minélfogva a mit elvállal, annak 
meg is óhajt és akar felelni, s többszörösen ilyennek tekinti 
szeretett egyháza ügyét, melynek hű és odaadó munká-
sokra van szüksége, egy pillanatra attól féltünk, hogy az 
állam, melynek izmos tehetségekre ma oly szüksége van, 
s őket e rohanva haladó időben annyira igénybe veszi, 

megfoszt bennünket e jelesünktől, kit teljesen egyhangú 
szavazatainkkal óhajtottunk exponált egyházmegyénknek 
továbbra is biztosítani. Azonban aggodalmunk örömre 
vált, midőn hivatala továbbvitelére, lelkes éljenzéstől 
kisérve újra felajánlta magát, mégis azon fentartással, 
hogy ha körülményei korább, vagy később oda módosul-
nak, hogy az egyházmegye iránt tartozó, s híven betölteni 
óhajtott kötelességeinek teljesítésében akadályozva lenne, 
az egyházmegye engedje meg. hogy a szokott úton és 
módón rendelkezésre bocsáthassa e fontos tisztet, melyet 
most elvállal. 

Majd az egyházpolitikai mozgalmakkal kapcsolatban 
fejtette ki nézeteit, újólag kifejezvén, hogy egyházunkat 
a reformoktól nem félti; a szabadság nem is félhet a 
szabadságtól. Figyelmeztet, arra, hogy a mi egyházunk 
nem felülről alapíttatott, ez a nép szívéből, úgyszólván 
a fekete földből nőtt ki, ott van máig is éltető gyökere; 
áldozatkészségünk csudákat mívelt a múltban, vallás-
szeretetünk nem tagadja meg magát a jelenben, a változó 
viszonyokkal szemben sem és ha lesz is itt-ott, több-
kevesebb áldozata a csábításnak, a nagy többség híven 
meg fog maradni. Ezt annálinkább remélhetjük, anyagi 
szegénységünk mellett is, mert közel, sőt már talán nagyon 
is közel időben az állam is méltányolni fogja a protestáns 
egyháznak a kulturális téren kifejteit tevékenységét. Ezzel, 
mit 200 évnél régebb óta meg sem említettek, már régen 
tartozott az állam egyházunknak, de az 1.848. XX. t.-c.-ben 
törvénybe iktatott Ígéretet most már, és pedig akármi 
módon alakuljanak az események, bizonyosan befogja vál-
tani, előle többé kitérni nem fog.és pedig nem évről-évre 
megajánlt, hanem törvenybe iktatott, meghatározott — a 
más egyházak .javadalmához arányló — állandó segély alak-
jában. Mi királynak és hazának hívei, kik között haza és 
nemzet ellenes eszmék soha talajra nem találtak, s erre 
jövőben is gondolni sem lehet, ennélfogva autonómiánkat 
a mult e legdrágább kincsét — megőrizhetjük és meg is 
kell őriznünk; mert az a mi életfánk igazi gyökere. Azonban 
a terhek arányos elosztásáról, a valláserkölcsi élet inten-
zivebbé tételéről is gondoskodnunk kell. A külső segély 
csak óvhat, de az életfentartó erőt magunkban kell keres-
nünk és megtalálnunk. 

Kovács Antal volt esperes rövid búcsúja után Dányi 
Gábor esperes tartalmas székfoglalója következett mely 
szintén nagy érdeklődés központját képezte. Hálaérzeté-
nek s aggályainak adva kifejezést, az adminisztrációra vo-
natkozó legsürgősebb teendőkre vonatkozó nézeteit adja 
elő. Óhajtja, hogy az egyházmegye elé kerülő ügyek kellő-
leg előkészítve terjesztessenek csak elő. Gyűlés előtt min-
gen közgyűlési tag jogosult részvételével tanácskozmánvt 
óhajt, hogy ott bizonyos irányban meggyőződés képződ-
vén, az ügyek alaposabban intéztessenek el. Szükséges-
nek látja a házszabályok és tanácskozás rendjének meg-
állapítását, illetve készítését. 

Azután bőven taglalva az egyházpolitikai helyzetet, 
számot vet az ebből eredő teendőinkkel. Számít a lelké-
szek pásztori buzgalmára, míg az egyházi hatóságok fel-
adatául tekinti: »összhangzásba hozni az egyháztagok 
anyagi erejét, s az azok által emelendő terhek mérvét«. 
E végett meg kell kísérelnünk az affiliációt, sürgetni az 
állami dotációt. Fontos dolog a mit a lelkészi fizetésekről 
mond, hogy t. i. nemcsak a fizetés minimumát kell megálla-
pítani, s segélyt csak ott nyújtani, hol e minimum hiány-
zik. hanem ott is, hol a lelkésznek elég tisztességes — 
de a híveket aránytalanul terhelő — fizetése van, gyámo-
lítani kell a híveket. Megemlékezik az új törvény szente-
sítéséről és emelkedett szavakkal fejezi ki az új lelkész-
választási törvényt, örömét fejezve ki, az egyházi életünkben 



annyi helyrehozhatatlan kárt okozott kandidáció eltör-
lése felett. 

A beköszönőt tetszéssel fogadta a gyűlés és munká-
hoz fogott. Mindenek előtt elrendelte a közgyűlés, hogy 
egy egyházi aljegyzői állásra, hol a legtöbb szavazatot 
nyert — s tévesen megválasztottnak kijelentett — Zeke 
Lajos és SZÍVÓS Károly között szűkebb szavazás döntsön. 

Azután espres úr előterjesztésére a törvény életbe-
léptetése alkalmával szükséges bizottságok megválasztása 
következett. Továbbá a tanítói állomásoknak — a képez-
dére leendő adózás céljából — osztályozása felől tétetett 
intézkedés, minélfogva a legalsó osztályba a 400 frtig, 
a középre a 400—500. legfelső osztályba az 500 frtot 
haladó tanítói íizetések fognak soroltatni. 

Csak ezekután került elő a »Rendszabály-javaslat«, 
melynél a következő lényegesebb módosítások hozattak 
javaslatba. 

L Az apró egyházakban a közgyűlés jogát az egy-
ház-gazdasági gyűlésre ruházni át célszerűnek nem tartjuk, 
míg nagy egyházban az céljának bizonyosan megfelel ; 
azért életbelépteiését csak fakultative vélnők kimondan-
dónak. 

2. Az ünnepi esketés eltiltását illetve püspöki enge-
délyhez kötését egyházmegyénk a népre való tekintetből 
célszerűnek nem véli, az idegen vallásúak temetéséről szóló 
kikezdést pedig feleslegesnek tartja. 

3. Lényeges kívánalmunk a 195. §. magyarázatához 
csatolni kivánt toldás, hogy t. i.: »önálló egyházi adózó-
nak tekintetik minden választóképes egyháztag, kinek 
személyére külön meghatározott egyházi adó vettetett ki«. 
Magyarázatul csak annyit, hogy lukma-rendszer mellett, 
hol adózóul mindig a családfő van felvéve, a 40—50 
éves fiak és vők sem bírnak az eddigi magyarázat szerint 
szavazatjoggal, a mennyiben nem özvegy anyával visznek 
közös háztartást. Holott minden 15 évet meghaladott férfi 
és nagykorú leányra minden személyes járandóság (pénz, 
búza, kukorica, bor stb.) teljes egészében reászámíttatik, 
s csupán a gazda után illető járandóság (tehát fa és 
sódar) nem szaporodik a családban, és a közalap, melyet 
a családfők fizetnek. Meghatározásunk szerint a mennyiben 
e terheket is ellválalnák (esetleg a nélkül is) az ilyenek 
is választóképességet nyernének. Végre is a lukma kivételes 
adónem és méltán kivételes szabályokat igényel, s tegyük 
hozzá érdemel is; mert a sok családtag sokszoros terhet 
emel, s nem közös terhet könnyít, hanem növeli a jövedelmet. 

A miniszter úr együtt ebédelt velünk — a reá 
vonatkozott felköszöntökre szellemesen válaszolván — de 
két órakor el kelle távovznia. 

A délutáni ülésen tárgyunk a napirenden csak egy 
volt, de az szomorú jele az időnek. 

A belvárdi egyház lelkésze, ápril 24-én más egyházba 
távozik. Ez az egyház most azt kéri, hogy filoxera miatt, 
bor-fizetését megválthassa félakónként (28 liter) 40 azaz 
negyven krajcárért, vagy missziói központtá tétessék 
(anélkül, hogy környezete volna). Természetesen elutasítta-
tott. Szomorú jele az időknek s talán egyébnek is, a meny-
nyiben e jogosulatlan és indokolatlan kérésnek a távozó 
lelkészúr volt a tolmácsa és szószólója, kinek ez az el-
utásíthatlan kívánalom épen csak most, midőn már távo-
zandó, jutott az eszébe. A felajánlott váltság igazán csak 
vakmerő gúny és kísértés; de egyszersmind tűzzel való 
könnyelmű játék is. 

Végül ünnepélyes mozzanattal záródott az ülés. A 
nemzeti gyászra való tekintettel, egyhangúlag elfogadott 
indítványnyal; Kossuth halhatatlan érdemei és az elvesz-
tése fölött érzett fájdalom jegyzőkönyvileg örökíttetett, 
illetve nyert kifejezést. 

Sajnálattal jegyzem föl, hogy a gyűlés nem templomi 
isteni tisztelettel vette kezdetét (mi nem Budapesten gyű-
lésezünk !); annyival inkább, mert a tanítótestület egy 
héttel előbb tartott gyűlését a gyászhírre nemcsak elna-
polta. hanem felkérte az esperesi hivatalt, hogy az egyház-
megyei gyűlés alkalmából egy lelkészt gyászima tartásaval 
bízzon meg. a tanítók pedig a karkiséretet képezendik. 
Ez nem történt meg. A gyűlés pedig ima nélkül zárult. 
Azt hiszem, a mai világban az ilyen dolgok példaképül 
rosszúl vannak választva. Igaz, hogy eddig is kivételül 
ha történt; óhajtandó volna azonban, hogy ezutánra el-
maradhatlan kiegészítését képezzék a közgyűlésnek. 

Csak mint kuriózumot említem föl, hogy dacára, 
miszerint legtöbb egyházunk gyászlobogóval, harangozás-
sal és gyászistenitisztelettel adott kifejezést a közgyász 
érzetének: akadtak, kik ügy nyilatkoztak, hogy ha az 
egyházmegye el nem rendeli, (a mi imperative nem is 
lehet, a kegyeletet is sértené) gyászistenitiszteletet nem 
tartanak. Elég szomorú, hogy ezt fel kell jegyeznem, mert 
— meggyőződésem szerint — ezt nem a hazafiság rová-
sára (mit kétségbe vonni nem lehet), hanem a kényelem, 
szeretet és hamis kötelességérzet számlájára kell felje-
gyezni. Vigasztal az. hogy ilyen kevés akad (fáj, hogy csak 
egy is!) és a legtöbben sietnek kipótolni a mit elmulasz-
tottak. Nyugalomba lépett esperesünk az elsők egyike 
volt, ki a gyászlobogót kitűzte, s osztozott a magyar 
nemzet gyászában. Sok helyt a temetés napjára tűzték 
ki a gyászistenitisztelet idejét. 

A gyűlés bár érthetőleg nyomott hangulatban, de a 
legkedvezőbb kilátással a jövőre nyert befejezést. Az új 
esperes vas-szorgalmához, és ügybuzgalmához itt méltán 
nagy reményeket fűznek, hiszszük, hogy nem is hiába. Adja 
Isten! 

Agodi, 
reform, lelkész. 

A nagyszalontai egyházmegyéből. 
A n.-szalontai egyházmegye március 29-én tartotta 

tavaszi közgyűlését N.-Szalontán a gimnázium épületében. 
Előző nap tanügyi bizottsági gyűlés és lelkészi értekezlet 
tartatott. 

A tanügyi bizottsági gyűlés Széli Kálmán elnöklete 
alatt délelőtt tartatott, A gyűlés tárgya volt az iskola-
látogatók jelentése az egyházmegye tanügyi viszonyairól. 
A bizottság előadója Kozma Zsigmond m.-sassi lelkész 
ügyesen összeállított jelentésében feltűnő, hogy az egyház-
megye több egyházában, ha a népoktatási törvényeknek 
eleget tenne minden egyház, legalább 32 új iskola fel-
állítására volna szükség. Ezen szükséglet onnan ered, hogy 
az egyházmegye egyházainak népessége egy évtized alatt 
nagyot emelkedett. Az egyházak pedig eleget nem tehet-
nek a közterhek úgyis terhes volta miatt, tehát itt állami 
segélyre volna szükség. Az egyházmegyében van 96 iskola, 
94 tanítóval. Tanulók létszáma 9180. A törvény által 
megállapított létszám 39 iskolában található. 57 iskolában 
e létszám magasabb Közegészségi tekintetben 15 nem 
felel meg a törvényes kellékeknek. Felszerelés tekintetében 
89 felel meg a kívánalmaknak stb. A tanügyi bizottság 
a jelentés nyomán több egyházra nézve kötelező határo-
zatokat hozott, mely határozatok az egyházmegyére ter-
jesztettek, a kellő intézkedések foganatosítása végett. Sípos 
Imre t. bizottsági tag tekintettel Belényes vidékének spe-
ciális nemzeti viszonyaira, aiánlja a bizottság figyelmébe 
ezen vidék népiskolai szükségleteinek fejlesztését, íigye-
lembevéve azon kedvező körülményt, hogy a magyar 



államkormány a kultuszminiszter kijelentése szerint négy 
év alatt a fontosabb helyeken 400 állami népiskolát akar 
felállítani. Belényes vidékén Tárkány, Fenes, B.-Ujlak és 
Gyanta, állami segélylyel megfelelhetnének a népoktatási 
törvények követelményeinek, míg Széplakon és Kisházán, 
hol a maroknyi magyarság alig lélekzik az oláh nagy 
tömeg közt, egészen az állam által felállítandó iskolákkal 
lehetne a nemzeti célt elérni. Széli Kálmán elnök meg-
jegyezte, hogy e tekintetben az egyházi főhatóság általá-
nosságban intézkedett, s a nemsokára kibocsátandó ívekből, 
ki fog tűnni, mely egyházak igénylik az állam közbe-
jöttét stb. 

A lelkészi értekezlet ugyancsak Széli Kálmán elnök-
lete alatt tartatott. Elnöknék a Csomor-alapítványról tett 
jelentése után Onody Sándor pénztárnok terjeszti elő 
jelentését a pénztár állásáról, melynek tudomásul vétele 
után néhány praktikus kérdés felett folvt eszmecsere. Végül 
dr. Márk Ferencz okányi lelkész ajánlja azon egyházak 
lelkészeinek, hol a nazarénizmus terjedőben van, hogy az 
éjjeli összejöveteleket akadályoztassa meg a hatóság által, 
mivel a nappali összejövetelek nem oly vonzók. 0 praxis-
ból beszél. Míg t. i. éjjeli összejövetelek voltak, az éj 
leple alatt lCO-an is összegyűltek, természetesen a túl-
nyomó rész kíváncsiságból, ma már alig jön össze 20 egyén. 
Ezen tapasztalati kúra tudomásul vétetett, s ellenszerül 
ajánltatott. 

Az egyházmegyei közgyűlés 29-én délelőtt 9 órakor 
nyílt meg, Széli Kálmán esperes és Ercsey Sándor mint 
legidősebb világi tanácsbiró elnöklete alatt. Elnöklő esperes 
buzgó imája után üdvözölve a gyűlés alkotó tagjait a 
gyűlést megnyitja. Majd a nemzeti közgvászra való tekin-
tetből elnöklő esperes szót kér, s emelkedett szellemű 
beszédben emlékezik meg a magyar nemzet nagy halott-
járól. A magyar prot. egyház — úgymond — mindig a nem-
zettel érzett s a nemzet nagyjai iránti kegyeletének min-
denkor kifejezést adott. Osztozzunk mi is ezen közgyász-
ban, emlékezzünk meg azon nagy férfiúról ki lángeszével 
Magyarország fundamentumát rakta le stb. Indítványozza, 
a nagy hazafi emlékének egyházmegyénk jegyzőkönyvében 
egy szerény lapot szenteljünk. Halkan, s meghatottan 
mondták a gyűlés tagjai a helyeslést. Ezután felolvasta-
tott Tisza Kálmán egyházmegyei gondnoknak levele, 
melyben tudatja, az egyházi elnökkel, hogy közbejött 
akadályok miatt nem jelenhet meg a gyűlésen. E szép 
levélben, melyből a nagy állam férfiúnak egyháza iránti 
hő szeretete oly szépen tündöklik elő, többek közt az fog-
laltatik, hogy egyik fotörekvése az, miszerint aggkorának 
hátralevő napjaiban egyháza iránti kötelességét teljesítse, 
azon egyház iránt, melynek bizalma adta a lehetőséget, 
hogy a közügynek szolgálhasson. Világi elnök meg nem 
jelenése sajnos tudomásul vétetett 

A szavazatbontó bizottság jelentéséből kitűnt, hogy 
az egyházmegyei egyházi tanácsbiróságra a második sza-
vazás alkalmával Hajdú Elek vadászi lelkész 21 szava-
zattal, Bagdi János 15 és Bernáth Lajos 5 szavazata 
ellenében általános többséggel tanácsbirónak választatott, 
ki is az esküt letéve, magát az egyházmegye szolgálatába 
felajánlotta. Egyúttal ugyanazon bizottság bejelentette, hogy 
a gyámintézet választmányi tagságra Hadházi Kálmán 
n.-szalontai ügyvéd választatott meg. Ezután következett 
az esperesi jelentés az egyházmegye valláserkölcsi s anyagi 
állapotáról, az elnökileg elintézett ügyekről, a skontro 
ügyekről, számadás a hivatalos pénzekről. A valláserköl-
csi állapotokról szóló jelentésből kiemeljük a következő 
pontokat. A közönséges istenitisztelet gyakorlása gyüle-
kezeteink vallásos buzgóságáról tesz bizonyságot. A nagy 
munkaidő kivételével általában kellő buzgóság mutatko-

zik az istenitisztelet gyakorlásánál. Ünnepnapokon és 
vasárnap délelőtt a hívek általában szép buzgalmat tanú-
sítanak az istenitisztelet gyakorlásában. A téli évszakban 
a hétköznapi bibliamagyarázat fellendíti az istenitiszte-
letnél a buzgalmat. Vasárnap délután kátémagyarázat 
26 helyen tartatik, míg a többi 8 helyen bibliamagyarázat 
van szokásban. Az erkölcsi állapotra vonatkozólag kiemel-
jük a következőket. Törvénytelenül együtt él 255. Tör-
vénytelen szülött 3464 közül 260 (7ü/io°/o)- Visszás házas 87. 
kibékült 36. Válik 28. Egyházunkba áttért 39. Tőlünk 
kitért 10. Nazarénusok 18 helyen találtatnak. Szertartás 
nélküli temetkezés 8 helyen volt. 

Az anyagi állapotra vonatkozólag a jelentés szerint 
építkezésekre s javításokra 25,077 frt 33 kr. fordíttatott 
34 egyházban a mult évben. Ezek közül kiemeljük mint 
legtöbb áldozatot hozott egyházakat a következőket: Belé-
nves 598 frt 64 k r , B.-Böszörmény 460 frt, Erdőhegy 
410 frt, F.-Tóth 1202 frt 64 kr., Geszt 112 frt 71 kr.', 
Gyanta 164 frt 73 kr., Kis Pereg 2100 frt, Kornádi 300 frt, 
Kötegván 400 frt, M.-Homorog 400 frt, M.-Gyorok 29ü frt. 
Nagy-Szalonta 5192 frt 18 kr., N.-Zerénd 500 forint! 
Ó-Arad 1200 frt, Okány 6500 frt, Sarkad 1387 frt, Son-
kolyos 127 frt, Szakái 1*90 frt, E.-Gyorok 282 forint 
Lippa 224 frt. Szemlak 200 frt, Tenke 645 frt, Vadász 
193 frt. Az adakozások és hagyományok összege 29 egy-
házban 8405 frt 73 kr. Megemlítendők Bajó János Nagy-
szalontán, a Cserén építendő új templom alapjára 200 frtot 
adományozott. Néhai Osváth Imre nyug. esperes, a sar-
kadi egyháznak 200 frt, a debreczeni főiskolának 300 frt, 
Nagy Elek lelkészné KaJas Ida az úrasztalához ezüst 
poharat, abroszt, 45 frt értékben, Tárkányon harangra 402 
forintot. Ehhez legnagyobb összeggel járultak: Oláh Fe-
rencz 20 frt, Benedek Péter 15 frt, Gyulai János 10 frt, 
Égető Emilia ugyanott úrasztali terítőt készített 20 frt 
értékben. Nyégerfalván új harangra 248 forint gyűlt he. 
melyhez legnagyobb összeggel járultak: Bienta Gáspár 
15 frt, Oláh Ferencz 15 frt, Bátori Zoltán 10 frt. r fen kén 
orgonára gyűlt hSOO frt. Ugrán Bölönyi József és neje az 
úrasztalához 200 frt értékű terítőt ajándékoztak. A sitnonyi-
falvi iskolára gyűlt 405 frt. A csermői iskolára a csongrád-
megyei takarékpénztár 100 frt. Ugyanezen leányegyház-
nak a lelkésztanítói javadalom emelésére Vásárhelyi Béla 
földbirtokos 10 hold földet adományozott. 

Ezeken kívül az úrasztalat több helyen kenyérrel 
és borral a hívek buzgósága látta el. 

A közalapból ideiglenes segély gyanánt 580 frtot, 
missziói segélyül 850 frtot kapott az egyházmegye. Tőke-
segélyül lelkész-állomások' felsegélésére 245 frt, Építkező 
egyházaknak tőkesegélyül évi járadékul 75 frt, állam-
segélyből 983 frt, ref. segély-egyletből 150 frtot nyert az 
egyházmegye. Báró Baldácsi-alapból a gyám-intézet részére 
51 frt jutalék adatott. A biharmegyei népnevelési egye-
sülettől 47 frt értékű tanszereket kapott néhány iskola. A 
földmívelési miniszter a ménesgyoroki egyháznak 4000 db. 
gyökeres ripária-vesszőt ajándékozott 60 frt értékben. A 
nagyváradi prot. felső leányiskolára begyült az egyház-
megyéből 1844 írt. A debreczeni port egyetemre 33 egyház-
ból begyült 1684 frt 43 kr. A népmozgalmi adatok szerint 
a nagy-szalontai egyházmegyében van 44 anyaegyház. 
8 leányegyház 213 szórvány, 3 missziói kör. Lelkek 
száma 77,321. Szüllöttek száma 3464 (4\5%) Halottak 
száma 2627. (3'4°/0) Új házas 795 (1%) Konfirmáltak 
1173 (15%). A 44 egyházban van 45 rendes lelkész, 1 kör-
lelkész, 1 helyettes lelkész, 8 segédlelkész. Az egyházmegye 
halottai: Szőts Imre bélzerindi lelkész 80 éves korában, 
50 éves lelkészség után elhunyt, híven munkálkodván az 



Úr szőllőjében. Kiss Károly komádii tanító 24 évig híven 
teljesített munkássága után. 

A folyó ügyek közül kiemeljük a következőket. .Je-
lentés téteteit az 1898-ik évi közalapi számadás megvizs-
gálásáról, s az 1894-ik évi járulékok helybenhagyásáról, 
mely jelentések tudomásul vétettek. A gyámintézeti pénz-
tári számadás helyben hagyatott, s Márk Ferencz pénz-
tárnoknak a felmentvény megadatott. A pénztár jelenlegi 
állása 111.983 korona és 4(5 fillér. Az egyházmegye 
1894-ik évi költségelőirányzata s a számvevőszék jelen-
tése tudomásul vétetett. Á lippai egyház, kérvényében 
felhozott indokok alapján tőkesegélyre ajánltatik. Egyház-
kerületi képviselőkül megválasztattak: Tisza István és 
Balogh Ambrus rendes, Márk Ferencz és Sántha István 
póttagokul. Számvevőszéki tagnak Szikszay Lajos nagy-
szalontai ügyvéd választatott meg. 

Csécsy Imre az aradi, Fokoly József a geszti. Dávid 
Gyula az okányi, Fogarasy Bálint a lippai lelkészségek-
ben megerősíttettek. 

A n.-váradi protestáns felső leányiskolára vonatkozó 
bizottsági jelentés szerint e célra eddig 11.000 frt gyűj-
tetett. K.-G-yánba az egyházi adó ügyben bizottság külde-
tett. Az árpádi egyház űj adókulcsa elfogadtatott. M.-Gyán 
e buzgóan törekvő egyház templomát s tornyát részben 
újjáépítteti, új papiszéket és kathedrát készíttet, a tornyot 
rézfedél alá véteti. A kölcsönfelvétel és az építési szer-
ződés jóváhagyatott. Az ugrai egyház templomának fedelét 
újból építtetvén, a pótadó engedélyeztetik. 

Az okányi egyház eddigi rozzant iskolái helyett új 
iskolákat építendő, az e célra megvett új épületek vétel-
árának kifizetésére s az átalakításokra a debreczeni fő-
iskolától 10,000 frtot vett fel, melyet 10 év alatt törleszt. 
A kölcsön felvétele s pótadó kivetése helybenhagyatott. 
Megengedtetett egyúttal hogy vegyes iskoláját 1565 fiiért 
eladhassa. 

Kiss György szakáli lelkész azon kérelemmel járul 
az egyházmegyéhez, hogy az államsegélyből évenként a 
gyámintézeti tőkéhez csatolt összeg osztassék ki a sze-
gényebb lelkészek közt. Az egyházmegye nem fogadhatja 
el Kiss György indokait, s régebbi határozatát nem vál-
toztathatja meg, mert meg van győződve a felől, hogy az 
államsegély egy részét hasznosabb és nemesebb célra nem 
fordíthatja. 

A pankotai lelkész kérelmezi, hogy a lelkészség 
választassék külön a tanítóságtól. A kérelem nem telje-
síthető, mivel sem a tanítói fizetés, sem a lelkészi fizetés 
nem ütné úgy meg a kellő mértéket. 

Pótor P^lemér n.-szalontai s.-lelkész az egyházme-
gyébe bekebeleztetett. Tóth István és Balogh József gim-
náziumi tanulók az egyházmegye alapítványára felvétet-
tek. Ezek után a gyűlés feloszlott, melyet a »Korona* 
vendéglőben, tekintettel a hazai közgyászra, csendes köz-
ebéd követett. S. 1 

REGISEGEK. 
Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 

(Folytatás.) 

Mielőtt a tanács e levélre válászolt volna, kihall 
gatta Budeust is és megpróbálta vádjai visszavételére 
bírni; de ez bízva a német elem támogatásában vádjai 
mellett makacsul megmaradt. Most tehát nem volt más 
választása, mint vagy kiengesztelni Alvinezit, vagy elbo-

csátani Budeust. Öt ugyan nem nagyon szerette; de a 
német lakosság kedveért óhajtotta volna megtartani; 
Alvinezit, ki úgyszólván a városnak protektora, a feje-
delemnek barátja s az egész magyar lakosságnak és a 
helyőrségnek kedvence volt, szintén nem tartotta taná-
csosnak elbocsátani, félvén a nép, katonaság és a feje-
delem haragjától. 

162 ). október 14-kén tehát a 100-as polgársággal 
együtt gyűlést tartott a tanács s ebben a biró indítvá-
nyára. elhatározták, hogy egy küldöttség menjen az Alvinczi 
megkérlelésére, miszerint: ^meggondolván ő kegyelme mind 
Istent, mind jó lelkiismeretit és az következendő gonoszt, 
a mi elmeneteléből következhetnék, haragját tegye le és 
maradjon meg; mert ő kegyelmének nagy derogaminére 
lészen, hogy immár ki kezd menni; sőt az ellenkezőknek 
csak gondolja meg, micsoda bátorságot és utat nyit őket 
(a kassaiakat) és hitöket illető rágalmazásra és jövendő-
ben religiójoknak (a r. kath vall.) beférkezésére*.1 A 
küldöttség tagjai Bornemissza János vice generális, Vas 
Mihály és Debreczeni János meg is jelent az Alvinczi 
lakásán és igyekezett őt a maradásra bírni; De Alvinczi 
határozattan kijelentette: hogv Budeussal többé egy szószék-
ből nem prédikál, minthogy ez midőn egykor olyanokat 
mondott a szószékből, hogy »a magyarok úgy mennek az 
úrvacsorájához, d k a vályúhoz*, azon feltétel 
mellett békéltek meg vele, hogy ha még egyszer vétkez-
nék, többé meg nem tartatik ; őt pedig mióta kibucsuzott, 
azóta a város csak egy embere által sem találta meg«.2 

A meglepett közönség most a követség jelentésére 
egyhangúlag elhatározta, hogy ^egyáltalában el nem bo 
csátják Alvinezit. Isten és világ előtt is megmentik magu-
kat attól, hogy bárminek is okai volnának*. Az előbbi 
küldöttséghez még Szigetbi Istvánt és Gergelyt, Ráth 
Gergelyt, Honcsik Bálintot, Bodnai Gergelyt, Szepsi Jánost, 
Szigvártö Demetert választották, kik megvivén a város 
határozatát újra kérték Alvinezit, hogy vegye tekintetbe 
a város helyzetét, maga becsületét, édes háza népét, gyer-
mekeit s azon körülményt, hogy ha távozik, az ellenség 
örülni fog s a pápista vallás szabados uzusával beszár-
mazik hozzájuk. Alvinczi most is hajthatatlan maradt 
s kijelenté, hogy »ha az augustana confessiot igazán nem 
tanította volna, a fején égessék meg; de sem lutheristá-
nak, sem kálvinistának nem akar hivatni, mert ő Krisztu-
sáról csak christianusnak akar neveztetni.« Végre mégis 
annyit megígért, hogy míg az országgyűlés tart, csendes-
ségben marad. Dec. 16-kán pedig már annyira engedett, 
hogy kijelentette, miszerint »megmarad, hogy ha Budeus 
a templomban publice kijelenti (a szószékből), minként 
nem a kassai magyarokat és magyar ekklézsiát értette 
a calvinista hiten és ha a tanításban correspondeal és 
egyetért Alvinczivel és ekkor lesz békesség * 

Budeus nemhogy nyilvánosan vonta volna vissza 
vádját; de sőt még hevesebb kifogásokkal illette Alvinezit 
Most már ez sem hallgatott, hanem predikáiásra határoz-
ván magát 1626. március 21-kén s egész szenvedélyes-
séggel felelt Budeus vádjaira. Az Isten ítélő széke elé 
idézte a magistratusf, hogy annak közönye és elfogultsága 
folytán, egy gonosz ember agyafúrt kevélysége miatt, az 
ekklézsiában szakadás támad. 

A tanács ekként az ügy végleges elintézése elől nem' 
térhetett ki s 1626. március 22. azt végzé, hogy az ünne-
pek előtte levén, még most hallgat; de azután a dolgot 
el fogja intézni. »Szánja Isten — mond a tanács végzés 

hogy fizetett szolgáink parancsoljanak minekünk«. 

1 Kassa város jegyzőkönyve 1(>25. Pajkos E. úr közi. 
2 Kassa város jegyzőkönyve 1625. Pajkos E. úr közi. 



És 1626. május 11-ken az ügy elintézése végett 
csakugyan összeült az egész tanács. Alvinczi is megjelent 
személyesen s úgy az ő saját maga. mint magyar lelkész-
társai nevében, vádolta Budeust, hogy felbontja a két 
(magyar és német) náció között a békességet; őket erő-
vel kálvinistákká akarja tenni. Istent hívja bizonyságul, 
hogy az öt város által acceptált augustana confessiot 
minden punctumiban megtartja míg él; de Budeus az 
minapi prédikációjában is azt merte mondani, hogy ők 
a pad alá bujtatják az Istent: hogy ez minemű káromlás, 
kiki elgondolhatja. »Ő hiszi és tanítja, hogy a Jézus 
Krisztus egy hatalmas Isten, ki igaz ember és igaz Isten, 
mindenütt elválbatatlanképen jelen vagyon igaz Istensége 
és embersége szerint és hogy nem köttetett egy helyhez, 
hanem mindenütt realiter omnipotens és soha egymástól 
el nem válik az emberség az istenségtől*. Az úrvacso-
ráját illetőleg értelme az: hogy »az sumptioban igaz. 
valóságos, szentséges testet és vért veszszük megfogha-
tatlanképen Krisztus sz. szava szerint 1 és hogy az (úrva-
csora), nem puszta jel. hanem ugyan valóságot veszünk 
lelkünk üdvességére; de hogy ama capernaitico — mandu-
eationem et crassam illám ubiquitantem nem amplectálja — 
azzal legyen calvinista, ítélje meg az Isten. Ő bizony sem 
lutherista, sem calvinista ; mert a szent Írásból azt tanulta, 
hogy sem Kephastól (Péter apostol), sem Apollóstól (PáJ 
apostol segédje) nem kell neveztetni, hanem a Jézus 
Krisztusról. Tudja, hogy Luther Istennek drága edénye. . . 
de Melanchtont Isten rendelte mellé s bár nem mindenben 
egyeztek; mindazáltal nagy szépen és hasznosan építették 
Istennek egyházát; nem úgy mint Budeus uram . . . ki 
csak egyenetlenségre és separatióra hozza. Szánja Isten . . . 
Azért még tart egy búcsú prédikációt s maradjon Budeus; 
mert ö vele nem prédikál, sem az ő (magyar) szolga-
társai*. 

Budeus erre nem mentegette magát, csak azt kérte, 
hogy ügye egyházi bíróság elé vitessék. A tanács bele-
egyezett. 

Az egyházi bíróság Kassán 1626. május 19-kén ült 
öszsze. Ezt alkották: Zapplerius M. Péter (egykor kassai 
német pap) öt városi superintendens. lőcsei lelkész (f 1645J, 
az eperjesi papok, Kassa város belső és külső tanácsa. 

Zapplerius felszólítá Alvinczit békére és ez kijlentette : 
hogy kész rá, ha Budeus a szószékből kijelenti, hogy a 
kálvinista nevezet alatt nem Alvinczit és a kassai magyar 
ekklézsiát értette; ő is ki fogja jelenteni a szószékből, 
hogy a mi egyenetlenség volt köztük, az elenyészett. 

Budeus erre így válaszolt: »Azt nem teszem.« 
Erre az lett a bíróság végzése, hogy »mivel Budeus 

uram nem engedelmes: viseljen gondot magáról*. 
Budeus a felmondást elfogadta s csak azt kérte: 

1. A község cselekedje meg azt, hogy a mint Kassára 
jött, Lőcséig cselédeivel és minden portékáival vitessék 
el. 2. Egész esztendei salláriumát adják ki; mivel Kassára 
jövetelekor sok kárt vallott stb. 3. Testimonialist adjanak 
ártatlanságáról és hogy a kálvinisták miatt bocsátják el. 
•L Kiköszönő predicatio tartására tűzzön határidőt neki 
a tanács. 

Kérelméből a tanács a három elsőt teljesítette, azon 
kivételei, hogy a kálvinisták miatt való elbocsátásáról 
bizonyítványában hallgatott: a negyediket pedig meg-
tagadta.2 

Igv végződött a versengés egy időre s a szakadás 

1 Alvinczi ez eljárása a komjátlii unió pontjaival meg-
egyezik. 

3 Kassa város jegyzőkönyve 1625 és 1626 P. E. közöl. 

az Alvinczi eletébe nem történt meg, de halala utan nem 
sokára a kálvinista és lutherista irányt követők külön 
szakadtak, nem nagy szerencséjére a protestantismusnak 
Kassán. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** A Hajnal 3-ík számából is az az erő- és hitteljes 
lélek szól, mely az előzőkben nyilatkozott. »Segítsünk« 
címen Szaló Aladár buzdít a keresztyén szeretet mun-
kásságára. Petri Elek a budapesti »Beformátusok köz-
művelődési egyesület«-ét, ennek szervezetét s eddigi mű-
ködését ismerteti. Majd Hamar Istvánnak a budapesli 
»Lorántffv Zsuzsánna-egylet« varró-óráján tartott lendü-
letes felolvasása következik, mely megkapó vonásokkal 
rajzolja a szeretet munkáját az angol társadalomban. 
Csinos kis belmissziói cikket írt Búzás Lajos, ki a bara-
nyai Bissén tartott vallásos felolvasásokon nyert tapasz-
talataival számol be. Van a füzetben két prédikáció-
vázlat, a tárcában Hegedűs Istvánnak >A Miatyánk kép-
ben* című gyönyörű költeménye. A »Belmissziói moz-
galmak* című közleményből látjuk, hogy a >Hajnal« 
alapjára 222 frt gyűlt be, melyből immár négy egyház 
(névszerint a kémesi és bissei ref., az abelovai és sajó-
götnöri ev.) számára küldtek vallásos könyveket »Egyház-
községi könyvtár* alapítására. — Csak előre a megkez-
dett jó úton! 

** Beszéd március 15-én. lrla s a »csermői casino-
egylet* által rendezett ünnepélyen elmondta Vadas Gyula 
csermői ev. ref. lelkésztanító. Ára 30 fillér, kapható a 
szerzőnél. A tiszta jövedelem fele a szegény iskolás gyer-
mekek segélyezésére alakult »Csermői fillér-egylet* javára 
fordíttatik. — Hazafias és vallásos szellemű lendületes 
beszéd. 

** A Vallás és Egyház című lap, melyet Zoványi 
Jenő szerkeszt es ad ki Kolozsvárit, 4-ik számában követ-
kező tartalommal jelent meg. Kiss F.: A keresztyén sze-
retet. — Sántha Károly: Nem hagy el az Isten. — S. Szabó 
József: Isten a kezdet és a végezet. — Dicsőfi J.: A 
farizeus és a publikánus. — Az Irodalomban részletes 
lapszemle. — Előfizetési ára egész évre 2 korona. 

** Bibliát a konfirmándusoknak. A konfirmáció 
idejének közeledte alkalmával tudósítom az érdeklődőket, 
hogy a 18 kros újtestamentomok 25°/0 árleengedéssel és 
bérmentesen kaphatók nálam, Moody András a Skóí-
Biblia-Társaság képviselője, Budapest. Rudolf-rakpart 7. sz. 

** »A Magyar Mese- és Mondavilág* című iro-
dalmi vállalatból (írja Benedek Elek, kiadja az Athenaeum) 
megjelent az 5-ik füzet az eddigiekhez hasonló gazdag 
tartalommal és szép képekkel. E füzetben a mesék soro-
zatát egy monda váltja fél »Az Isten kardja« cím alatt, 
mely a Hun-mondakör egyik legszebb részét képezi. A 
füzet ára 25 kr., s kapható minden könyvkereskedésben. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Az első évnegyed lejárta alkalmából évne-
gyedes előfizetőinket tisztelettel fölkérjük, hogy 
előfizetésüket megújítani szíveskedjenek. Az elő-
fizetési feltételek a Lap homlokán olvashatók. 

* Személyi hírek. A tiszaföldvári református egyház 
lelkipásztorává nagy szótöbbséggel Zoványi Jenő theol. 
magántanár, kolozsvári lelkész, az ismert egyházi író és 
lapszerkesztő választatott meg. — Az abaúji egyházmegye-
esperesévé szűkebb választás útján Antalffy László alsó-
vadászi lelkész lett, oly módon, hogy ő is és Idrányi 
Ferencz is 35—35 szavazatot nyervén, sorshúzás utján 
az Antalffy neve jött ki az urnából. — Csorna József 
nagybirtokos az abaúji egyházmegye tanácsbirájává válasz-
tatván, hivatali esküje letétele alkalmával ezer forintot 
adományozott az egyházmegyei lelkészi gyámintézet javára. 
— Király ő felsége Füzy Lajos eger-lövői ev. ref. tanítót 
a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki. — A vesz-
prémi reform, egyházmegye világi aljegyzőjévé a gyüle-
kezeteknek majdnem egyhangú szavazatával dr. Vadnay 
Béla ügyvéd, egyházmegyei tanácsbiró választatott meg. 

* Kossuth a protestáns iskolákban. Protestáns 
fő- és középiskoláink országszerte kegyeletesen emlékeztek 
meg Kossuth haláláról. Érdekesen folyt le ez a Kossuthról 
való megemlékezés az erdélyi ref. kollégiumokban, me-
lyeknek tanárai az egyházkerületi gyűlésen történt meg-
állapodásból kifolyólag a húsvét utáni szorgalomszak első 
napján, április 2-án az első órákon Kossuth Lajosról 
tartottak előadásokat. Több helyen külön gyászistenitisz-
teletet is tartott a főiskolai ifjúság. 

* Belmisszió Budapesten. A református ifjúsági 
egyesület április 3-iki összejövetelén dr. Tóth Miklós jog-
gvakornok. egyesületi másodtitkár tartott felolvasást a 
vagyonról és munkáról; előzőleg Szöts Farkas egyesületi 
alelnök emlékezett meg kegyeletes szavakkal Kossuth L. 
haláláról és Gáspár István indítványára határozatba ment, 
hogy az egyesület Kossuth-emlék-ünnepélyt rendez. — 
A ref. lelkészértekezlet április 9-iki záró ülésén az egyházi 
értekezletek és az egyházközségi könyvtárak szervezéséről 
folyt eszmecsere. — A reformátusok közművelődési egye-
sületében április 8-án Kurdi Béla dolgozatát Gáspár István 
olvasta fel; a felolvasás a vegyes házasságból született 
gyermekek vallásos nevelésének s ezzel kapcsolatban a 
reverzális ügyének érdekes és tanulságos múltját s az erre 
vonatkozó törvény-javaslatot ismertette. — A holdutcai 
vallásos estélyek utolsóját ez idényben Kenessey Béla és 
Szabó Aladár tartották április 8-án. — Az Erzsébet-körúti 
bezáró vallásos estélyt szintén április 8-án Hamar István 
tartotta. Itt a tavasz, a főváros sajátos viszonyainál 
fogva a téli vallásos munka is szünetel a következő őszig, 

* A dunántúli ref. egyházkerület közgyűlésen, 
mely ápril 4—5-ik napjain Székesfehérvárott tartatott, 
több egyetemes érdekű határozat hozatott. A Komárom-
ban felállítandó leány-internátus ügyéről Lapunk más-

helvéu is megemlékeztünk. Fontos az a határozat is, 
melyben kimondatott a pápai tanüóképezdének állami 
segítséggel való visszaállítása. Az erre vonatkozó határozat 
azt mondja: a pápai főiskola anyagi viszonyaira való 
tekintettel egy önálló tanítóképző intézet felállítása nem 
kezdeményezhető, hanem megkerestetik a. közoktatásügyi 
minisztérium, hogy valamelyik kevéssbbé alkalmas helyen 
levő állami képezdéjét helyezze át Pápára, a hol ez eset-
ben az egyházkerület a tanítónövendékek számára inter-
nátusról fog gondoskodni. — A pápai főgimnázium 
részére 4 tanszék átengedése mellett 15,500 államsegély 
kérése szintén elhatároztatott. — Az új >Egyházi Törvé-
nyek* -et kihirdette a közgyűlés és a szükséges Szabály-
rendeletet megalkotta. Ebben nevezetes az az intézkedése, 
hogy az E. Törvény 18-ik §-ában körülírt gyülekezeti 
jog gyakorlását vagyoni ügyekben is a teljes egyházköz-
ségi gyűlésre ruházza. - A közgyűlésen Tisza Kálmán 
világi elnök kegyeletes szavakban emlékezett meg Kossuth 
Lajosról, mit a közgyűlés jegyzőkönyvbe vétetett. Pap 
Gábor püspök gvöngélkedése miatt a közgyűlésen nem vehe-
tett részt. Ezen a közgyűlésen tette le a tanácsbirói esküt 
Eötvös Károly országgyűlési képviselő, ki a közebéd alkal-
mával fontos nyilatkozatot tett az 1848. évi XX. t.-cikk 
életbeléptetéséről. Ezt a törvényt az anyagiakra nézve is 
érvényesíteni kell. A minden tekintetben való egyenjogú-
ság a reformok után a második lépés lesz. A mostani, 
hihetetlenül bolond berendezés tovább fenn nem állhat. 
Az állam valódi csontvázát képező reformátusokat ilyen 
állapotban tovább nem szabad hagyni. 

* Az okor-szigetvidéki egyházi értekezlet (Bara-
nya vármegye) Sellyén április l l -én tartja, alakuló gyűlését. 
Az alapszabályok megállapítása és két értekezés fogja tár-
gyát képezni. Lefolyásáról tudósítást fogunk közölni. 

* Az országos közoktatási tanács nép- és szak-
iskolai osztálya legutóbbi ülésében a következő ügyeket 
tárgyalta: Dr. Dollinger Gyula előterjesztése alapján hozzá-
járult ahhoz, hogy a baranyamegyei közigazgatási bizottság 
javaslata szerint a népiskolában és ismétlő iskolákban a 
hevenv-fertőző kórok elleni védekezés is taníttassék. abból 
a célból, hogy a nép tudatlanságában rejlő azon okok, 
melyek ama kórok elfojtásának útját állják, megszüntet-
tessenek. A tanács egyúttal ajánlja, hogy a népiskolai 
iskolakönyvekbe ily irányú olvasmányok vétessenek fel. 
Szuppán Vilmos előadó előterjesztette összefoglaló jelen-
tését a kereskedelmi középiskolák és akadémiák 1892/3-ik 
tanévi érettségi vizsgálatairól. A tanács a beható, alapos 
jelentést tudomásul vette s elhatározta, hogy a közoktatás-
ügyi miniszter urat felkéri, miszerint a kereskedelmi iskolai 
tanárok képzésének kérdését engedje tárgyalni. Fináczy 
Ernő előadó előterjesztése alapján a tanács hozzájárult 
a nevelőnő-képzés ügyében kiküldött bizottság javaslatá-
hoz. E szerint a nevelőnők képzésével az alsó fokon egyes 
elemi iskolai tanítónő-képzők, magasabb fokon a polgári 
iskola tanítónő-képzők bízandó meg. Önálló nevelönö-képzöt 
a tanács fölöslegesnek tart. Megállapíttatott a nevelőnő 
képzéssel megbízott tanító-képző e részbeni szervezete 
s a nevelőnő képzés tantervének alapelvei. Végül a tanács 
tárgyalta az aradi állami- és a nagy-envedi ref. tanító-
képezdéhez kiküldött iskolalátogatók jelentéseit. Kimondotta, 
hogy oly tanító-képzőnek, a melynek még önálló tanári-
testülete sincsen s a mely nem felel meg a törvényes köve-



telménveknek, a törvény nem ad jogot országos érvényű 
tanító-képesítő vizsgálatok megtartására és oklevelek ki-
adására. 

* Leánynevelő internátusok. A dunántúli ref. 
egyházkerületnek Székesfehérvárit tartott legutóbbi köz-
gyűlésén a, protestáns nőnevelés érdekében igen fontos 
lépés történt. A nőnevelés ügyében megindult mozgalom, 
mely Komáromnak és Pápának szerelne nőnevelő inté-
zetet biztosítani, az egyházkerület április 5-iki ülésén 
Tisza Kálmán indítványára következő megoldást nyert: 
»A komáromi felsőbb leányiskolával összekötött internátus 
felállítása elhat ár oztatik, ennek berendezésére 5000 frt 
4 százalék mellett adassék kölcsön az egyházkerület pénz-
tárából és a nőnevelő alapból 1000 frt évi segély sza-
vaztassák meg. Pápa ajánlatát pedig további megvitatás 
végett adják ki a szűkebb bizottságnak, mely a legköze-
lebbi ülésre terjeszsze elő javaslatát e tárgyban. És ha 
ekkor azt látják, hogy kellőleg biztos alapon lesz az inter-
nátus, előre is kilátásba helyezi a kerületi gyűlés, hogy 
500 frt évi segélyt ad épp azon címen, mint a komáro-
minak*. — A nőnevelésügyének a leányinternátusok fel-
állításával kapcsolatos rendezését ismételten ajánljuk na-
gyobb városi gyülekezeteink pásztorainak és elöljáróinak 
munkás szeretetébe. 

* A magyarul nem tudó tanítók ellen újabb 
figyelemreméltó rendelkezést tett a közoktatásügyi miniszter. 
A törvény eddig is úgy rendelkezett, hogy képesítést csak 
olyan tanító kaphat, a ki tud magyarul. De hogy ezt a 
rendelkezést milyen kevéssé vették szigorúan, igazolja az 
a körülmény, hogy mikor legutóbb a miniszter a tanítók 
képességeiről megyénkint jelentést kér, a tanfelügyelők 
sok nemzetiségi vidéken azt a szomorú tapasztalást tették, 
liogy bizony nemcsak az öregek, de még a fiatalok közt 
is sok az olyan tanító, a ki nem tud magyarul. Ez a 
tapasztalás tette szükségessé a közoktatási miniszter újabb 
rendelkezését. A közoktatásügyi miniszter ugyanis most 
elrendelte, hogy a tanító-képző intézetekben működő vizs-
gáló bizottságok jövőre szigorúan ügyeljenek e törvény 
követeléseinek teljesítésére s e végett különösen a nem 
magyar ajkú jelöltek írásbeli és szóbeli vizsgálatának 
megítélésére fordítsanak figyelmet. A szóbeli vizsgálaton 
jól érthető és szabatos magyar beszéd megkövetelendő s 
figyelni kell arra, hogy a jelölt tudja-e a magyar nyelv 
elméleti ismereteit gyakorlatilag érvényesíteni s képes-e a 
nem magyar ajkú gyermekeket a magyar nyelv ismeretébe 
bevezetni. A kir. tanfelügyelők ezentúl, ha abban a meg-
győződésben vannak, hogy a jelöltek magyar nyelvi isme-
retei a megkövetelt mértéket meg nem ütik, a bizottsággal 
szemben különvélményt tesznek; ha az Írásbeli vizsgá-
latot. nem találtak megfelelőnek, felfüggeszti a szóbeli 
vizsgálatra való bocsátást, ha pedig a gyakorlati rész nem 
kielégítő, az átalános osztályzatot függesztik fel s arról 
jelentést tesznek a közoktatásügyi miniszternek. Az új 
rendelet már ez iskolai évben életbe lép. 

* A reformátusság térfoglalása Bács-Bodrogh 
vármegye közéletében. Bácskából írják Lapunknak: 
Kozma László az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegye 
tanácsbirája és világi jegyzője, a zombori ref. fiókegyház 
gondnoka, mult hó 16 án Bács-Bodrogh vármegye főügyé-
szévé választatott. — Húsvét másodnapján üdvözölte őt — 
méltán megérdemelt kitüntetése alkalmából, a zombori 

ref. fiókegyház küldöttsége — névszerint Dömötör Pál kir. 
járásbiró, Hettesheimer Henrik törvényszéki biró, Roedi-
ger Lajos és Székv István állami főgimnáziumi tanárok 
és Inotav János egyházi pénztáros, mindmegannyi pres-
byter, Szendy Lajos lelkész vezetése alatt. Az üdvözlő 
szónok különösen kiemelte azt, hogy Kozma László meg-
választatása egy erős lépés a reformátusság térfoglalásá-
hoz e megyében, a mennyiben ez az első eset, hogy 
Bács-Bodrogh vármegye főügyészi állását ref. vallású 
férfiú tölti be. Egyébiránt az újabb időben a választott 
megyebizottsági tagok között is szaporodik a reformátu-
sok száma, nemcsak a világi, de az úgynevezett egyházi 
elem részéről is. így legközelebb vármegye-bizottsági 
tagokká választattak : Szabó Péter pirosi, Venetianer 
Sándor új-soóvéi és Szendy Lajos pacséri ref. lelkészek. 

* A budapesti református ifjúsági egyesület 
pályázatot hirdet három 25—25 frtos ösztöndíjra. Pályáz-
hatnak az egyesületnek a főiskolákat (egyetem, műegyetem, 
akadémiák sfb.) látogató tagjai valláskülönbség nélkül. Az 
indexxel s eshetőleg szegénységi bizonyítvány nyal felsze-
relt folyamodványok folyó évi április végéig az egyesület 
titkárságához (dr. Szabó Aladár, Eötvös utca 47. szám. 
dr. Tóth Miklós Szentkirályi-utca 3. sz.) küldendők be. 

* Gyászrovat. Bierbrunner Gusztáv ókéri evang. 
lelkészt, Lapunk munkatársát, mint részvéttel értesülünk, 
újabb családi gyász sújtotta; leánya Bierbrunner Vdma 
Amália az aszódi leány nevelőintézet növendéke április 
2-án 14 éves korában, kínos szenvedések között elhunyt 
— Sípos Imre belényesi ref. lelkésztársunkat súlyos csa-
pás érte; neje Sípos Imréné szül. Szappanos Amália 
Belénvesen, f. évi április 8-án élete 38-ik évében rövid 
szenvedés után agyszélhúdésben meghalt. Férje, 4 gyer-
meke, kiterjedt rokonság : a. Szappanos és Sípos családok 
gyászolják a derék asszony kora halálát. Béke ham-
vaikra ! 

Pályázat tanári állásra. 
A kúnszentmiklósi ev. ref. algimnáziumnál egy tanári 

állás halálozás folytán megüresedett s arra pályázat hir-
dettetik. 

A megválasztandó rendes vagy helyettes tanár állását 
folyó évi szeptember 1.-én köteles elfoglalni s teendője a 
német nyelv, történelem s természetrajz, esetleg más rokon 
tárgy tanítása heti 22 óraszámig. 

Fizetése: a rendes tanárnak 900 frt, 200 frt lakás-
pénz és 45 frt ötödéves korpótlék; a helyetes tanárnak 
800 frt, a melyből 100 frt lakáspénz. 

Pályázhatnak protestáns vallású egyének. 
A megválasztott rendes tanár kötelezett tagja a duna-

melléki ev. ref. egyházkerületi tanári gyámegyesületnek, 
illetve majd az országos tanári nyugdíjintézetnek. 

Az okmányokkal felszerelt folyamodványok f . évi 
májas hó 81-ig a kúnszentmiklósi ev. ref. algimnázium 
alólirt igazgatójához küldendők. 

Kelt Kúnszentmiklóson, a gimnázium igazgató-tanácsá-
nak 1894. április 8-án tartott ülésében. 

Szikszciy Gusztáv, 
1—2 girnn. igazgató. 

HOHNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Nzcrkcszlősíg : 

IX. kerülőt, Pipa-ntra 23. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

l i i a r i t f - h i v a t a l : 
Horny&nsiky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a , h o v á az clőfiz. 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 : 
I I O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik mindeii csüíöitükÖH. 
E I S G z e t é s i á r a : 

Félévre: 4 J'rt kr; egész évre: 9 frt. 

ICr/i/es szám ára 2<> l:r. 

A XVI. és XVII. század belmissziószerű 
munkássága hazánkban. 

III. 

Jól tudjuk, hogy a belmisszióí munkásság 
manapság főleg abban az irányban vett nagyobb 
lendületet, hogy az a keresztyéni szerelet műveit 
iparkodik létesíteni, mely végeredményében ugyan-
azon célra szolgál, mint a mit az előző cikkekben 
fejtegettem, t. i. hogy Isten országát terjeszszük 
e földön. A keresztyénség a szeretet vallása, de 
nem csupán arra törekszik, hogy a szerelet a 
testi és szellemi szegényeket és nyomorultakat 
az anyagi gondoktól s a testi s szellemi betegsé-
gektől megmentse, illetőleg azokban ápolja, hanem 
egyúttal a szeretet munkáját abban is létesíti, 
hogy a lelkekel a bűntől, az erkölcsi haláltól sza-
badítsa meg és vigye az életnek Urához. 

Nagyobb lendületet a belmisszió ezen ága 
az újkorban a XVIII. század elejétől fogva vett, 
de nem hiányzottak már régtől fogva sem e nemű 
törekvések a keresztyén, majd a protestáns-keresz-
tyén egyházban, s így közelebbről hazánkban sem. 
Ilynemű működése a keresztyén felebaráti szere-
tetnek főleg a városokban, a polgárság kebelében 
nyilvánul először és nagyobb mérvben, de tekin-
tettel arra, hogy mint külföldön, úgy hazánkban 
is a városi halóságok legtöbbször egyúttal az egy-
háznak vezéremberei és teljes mértékben átvannak 
hatva a keresztyénség alapigazságai, főleg a fele-
baráti szeretet által: működésüket, a mennyiben 
a korábbi társadalmi tevékenység körén túilerje-
dőleg emelkedni látjuk, bátran tekinthetjük a val-
lásos szellem emelkedésének befolyása gyanánt. 

A kórházai• alapítása, fenlartása; a szegényügy 
gondozása: kiválóbb mértékben ez veszi igénybe 
a XVI. s XVII. század protestánsainak tevékeny-
ségét. Igy p. o. Kolozsvárit. Izabella 1558-ban, 
János Zsigmond 1562-ben nagyobb alapítványokat 
lesznek kórházak és szegény menhelyek részére. 
A városi tanácsnok pedig, mely egyntlal az egy-

házközség felettes hatósága is volt, rendes felügyelet 
és vizsgálat alatt tartja ez intézeteket. Az 1577. 
évből máig is meg van a vizsgálati jegyzőkönyv, 
mely feltünteti a kórházak és szegényházak vagyoni 
viszonyait, az ápolt betegek és szegények számát. 
(L. Jakab Elek: Kolozsvár története.) Debreczen-
ben a kórház mellett szegényház, az úgynevezett 
ispotály, mely mai napig is fennáll, létesül szintén 
már a XVI. században. A felvidéki városokban 
(L. Demkó: »A felső magyarországi városok éle-
téről a XV—XVII. században«.) egyletek alakul-
nak még a XV. században s állanak fenn később 
is »Elende Brüderschaften« néven a társadalmi 
nyomor enyhítésére. Azonban itt meg kell jegyez-
nünk. hogy nagy különbség van a reformáció 
előtti és utáni korban az ilynemű tevékenység 
között, t. i. az, hogy a XVI. századtól fogva nagy 
gondot, fordítanak a protestánsok arra is. hogy a 
lesti ápolás és ellátás mellett ne nélkülözzék a 
szegények és betegek a lelki vigasztalást sem. Ezért 
p. o. Selmecz városa kórházát, áthelyezi, hogy a 
templomhoz közelebb legyen; Debreczenben pedig 
egyenesen az ispotályi szegények részére külön 
templomot emelnek, lelkészt rendelnek már a 
XVI. században, mit a régi róm. kath egyháznál 
nem tapasztalunk. 

Főuraink, gazdagabb birtokosaink jelentékeny 
alapítványokat (esznek a szegények felsegélésére 
és szegényházak alapítására. Igv p. o. Ruszka 
Dobó Ferencz 1602-iki végrendeletében gazdag 
fundációval veti meg a sárospataki Xenodochium 
alapját: hasonlóképen Thurzó György nagy ala-
pítványt és évi járandóságot rendel a bicsei sze-
gényház részére 1615-ben, míg p. o. Csatóházi 
Móré István 1648-ban, vagy Pálffy Pál a volt 
nádor 1653-ban, inkább gondoskodnak a francis-
kánusokról és jezsuitákról, mint a szegényekről. 

Általában elmondhatjuk, hogy ott, a hol a 
protestantismus erőre jutott, alig volt valamire 
való város, hogy a szegének ellátásáról fényesen 
ne gondoskodott volna. Csakhogy idővel a római 
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egyház vallási türelmetlensége mindezen szép intéz-
ményeknek véget vetett és az uralkodó klérus 
az elvett alapokat többé nem eredeti rendelteté-
sükre, hanem zárdák segélyezésére, barátok és 
apácák tartására fordította; mit bizonyít például 
Beszterczebánya vagy Lőcse városa szegény- és 
kórházának sorsa, mely előbbit 1608-ban ajezsuiták-
nak, az utóbbit pedig 1679-ben a minoritáknak 
bocsátotta tulajdonába a győzedelmes ellenrefor-
máció. 

A protestáns városi hatóságok különös gon-
dot fordítottak arra, hogy a polgárok végrendele-
tükben kegyes célokra szóltS hagyományokat tegyenek 
és p. o. Selmeczbánya város Schuller Illés vég-
rendeletét visszautasítá, mert a kórházakról, tem-
plomok és iskolákról nem emlékezett meg benne. 

Az özvegyek és árvák gondozáséira is fordí-
tottak őseink figyelmet, mit bizonyít p. o. a »Refor-
máció Eccl. Sax.« mely XI s XII. címeiben 
a szegényekről, özvegyek és árvákról igen fontos 
intézkedéseket foglal magában. És ez intézkedések, 
tekintettel arra, hogy a »Reform. Eccl. Sax.« a 
világi univerzitás által is elfogadtatott, aláíratott, 
nem csupán írott malaszt maradt, hanem tényleg 
is átmentek az életbe még pedig oly formán, 
hogy azok megtartásánál mintegy az egyház férfiai 
állottak őrt. 

A lelkészek szeretetadományokra folyton buz-
dították híveiket szószéken és azon kívül is. 
A komjáthi kánonok szigorúan elé irják a lelkész-
nek, hogy a hívek áldozatkészségének fokozásá-
ban, az egyház érdekében, el ne restüljön; főleg 
a haldoklókat végrendelet tételökkor figyelmeztes-
sék, hogy az egyházról meg ne felejtkezzenek. 

A régi protestánsok áldozatkészsége csak-
ugyan bámulatos is, tekintve az akkori viszonyokat. 
Templomok, iskolák építésére, lelkészi és tanítói 
fizetések felemelésére tekintélyes alapítványokat 
találunk számos végrendeletben. Igy egyik legszebb 
példája az áldozatkészségnek Bethlen István vég-
rendelete 1646-ból, melyben a végrendelkező 8000 
forintos adományt tesz, hogy annak 10°/0-os 
kamataival egy jeles ifjú növeltessék a külföldön, 
ki aztán hazajővén a gyulafej érvári iskolában 
legyen tanár. Még korábban. 1570 táján egy sel-
meezbányai polgár, Schacher. tesz egy elég szép 
alapítványt bányavárosi ifjak részére a boroszlói 
egyetemen. 

Hasonlóképen az ifjak tanulásának megköny-
nyítésére történt intézkedések közé tartozik p. o. 
a debreczeni és sárospataki diákok convictusára szol-
gáló jövedelmek hatósági kirendelése, vagy e célra 
szolgáló kegyes alapítványok létele már a XVI. 
század vége felé. Selmeczbánván Fischer Boldizsár 
lelkész gyűjtő körútra indul a módosabb polgárok 
között lf)96-ban és a szegény iíjak számára con-

victusi alapot létesít, melyből 8- 12 ifjú nyert. 
ellátást, illetőleg élelmezést. 

De ki bírná csak vázlatosan is elég bű 
képét adni ama buzgalomnak, melylyel lelkészeink 
és világi férfiaink a keresztyén szeretet munkái-
nak létesítésére törekedtek. Buzgalmukat szép 
siker koronázta, a mit a sok adományok, alapít-
ványok és humanistikus intézetek mutatnak. Igaz, 
hogy ezekből vajmi kevés jött át a XVII. század-
ból a XVITI-ba vagy épen a mi századunkba, 
de ennek sem az alapítók, sem utódaik nem 
okai. A római egyházban nyilvánuló anti-krisztusi 
szerelet a protestáns áldozatkészség eme nemes 
munkássága eredményeit elpusztította, hogy annál 
könnyebben üdvözíthesse az egyedüli üdvösséggel 
az eretnek fekély tői elborított akat. 

És mi, a dicső apák késő és méltatlan unokái 
mai napság már el is felejtettük, hogy a római 
vandalismus előtt volt nálunk igazi belmisszió-
szerű tevékenység, ha nem hívták is bel misszió-
nak; elfelejtettük annyira, hogy — multunkat 
nem ismerve — mint külföldi növény ellen tilta-
kozunk a belmissziói mozgalmak ellen, fiolott 
pedig nagy szükségünk volna rá. Erőt és sulvt 
kölcsönöz az az egyháznak s a szeretetben mun-
kás hitnek erőforrása az egyháztagok lelkében. 

Pokoly József. 

A Biblia és a Vatikán. 
algnorantia Scripturarum ignorantia 

Christi est.« Hieronymus. 

A pápa minapában igen érdekes enciklikát bocsá-
tott ki. Levele ösztönzés a Biblia tanulmányozására. Címe: 
Szent Atyánknak, az isteni gondviselés kegyelméből XIII. Leo 
pápának, enciklikus levele a Szentírás tanulmányozásáról. 
A Britt Biblia Társulat is tudomást vesz erről az EncyeIi-« 
káról s Havi Értesítőjében (»Bible Society Monthlv Ke-
porterc) következőleg ismerteti és méltatja a pápa kör-
levelét, 

A Britt' és Külföldi Bibliatársulat ugyan még nem 
sok örvendetes hírt kapott a pápai levelek útján, de eme 
buzdító levél örömmel tölthet el mindenkit, aki a Biblia 
és annak olvasása iránt érdeklődik. E levélből teljesen 
hiányzik Szüz-Mária és a szentek tiszteletéről, az oltári 
szentségről s más egyebekről szóló tévtana a róm. kath. 
egyháznak. Természetesen nem hiányzik ugyan az egyház 
írásmagyarázati tekintélye, a tradíció fontosságának hang-
súlyozása, mindazáltal oly nagy súlyt fektet a szóban 
forgó enciklika a bibliai tanulmányokra s a Szentírás 
mindenekfelett álló értékére, hogy öröm foghat el bennün-
ket olvasásakor. Ha a pápa utasítását megfogadják, nagyon 
sok jó származik belőle. 

A pápa részint saját szavaival, részint az egyházi 
atyák müveiből vett idézetekkel dicséri a Szentírást. » Annak 
eredete — így szól — világosan mutatja értékének nagysá-



gát, mert Isten levén szerzője, az ő titkairól, céljairól és mun-
káiról tartalmaz útmutatást. Tehát a theologia ama része, 
mely ez isteni mű prezerválásával és magyarázatával 
foglalkozik, igen fontos és hasznos«. Ő, a pápa, már rég 
elmélkedett »a Szentírás nemes tanulmányozása« újra 
élesztésének és ajánlásának eszméje felől. Felhozza Jézus 
és tanítványainak példáját, s érvelését így fejezi be: tö-
rekvésünk, hogy mindnyájan, különösen a szent sereg 
katonái megértsék Krisztus és apostolai példájából, hogy 
azok mily tisztelettel viseltettek a Szentírás iránt. Bárhol 
akarjunk tanítni, akár a tanultak, akár a tudatlanok kö-
zött, a keresztyén oktatás seholsem talál jobb fegyver-
tárat Isten szeretete és dicsősége megmutatására, mint 
épen a Szentírásban és Jeromosnak igaza volt, midőn 
ezt mondá: a ki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri 
Krisztust! 

A pápa különösen ajánlja a szentkönyv tanulmá-
nyozását azoknak, kiknek igehirdetés a kötelességük. »A 
szentírásnak különös előnye az. hogy szent lélek ihletése 
által tekintélyt nyer a szónok, inspirációt apostoli szabad-
ságra, meggyőző ékesszólást minden körülmények között. 
Tényleg a maguk erejében bizó szónokok lehetnek bril-
liánsak. de gyengék, hidegek maradnak az isteni érvek 
nélkül, mert Jer. 23, 29 szerint Isten igéje olyan, mint 
a tűz, és mint a pörölv, mely szétmorzsolja a kősziklát 
is. Istennek beszéde élő és ható. sőt hathatóbb minden 
kétélű fegyvernél; és elhat az-akaratnak és az elmének, 
a tagoknak egybekötöztetéseknek és a velőknek oszláso-
kig; és megítéli a gondolatokat, és a szívnek indulat.it. 

Majd áttér a pápa az egyházi atyáktól vett idéze-
tekre. ezekből bizonyítván a Szentírás tanulmányozásának 
dicséretes, épületes voltát. Jeromos ezt mondja: »()lvasd 
gyakran a szent írásokat; vagy jobban mondva, ne tedd félre 
sohase a szent könyvet; tanuld meg, a mit tanítnod kell, 
a presbyter beszéde mindig a Szentíráson alapuljon*. A 
pápa kiemeli azt az áldott tényt, hogy Isten igéje a szent 
Lélek inspirációja segítségével Íratott, s misem építheti 
annyira az ember lelkét. Benne hiba nincs, mivel az 
igazság kútfejétől származik. 

Ezen enciklika szétküldésének oka a rationalismus 
tagadásaiban és a magasabb kritika tanaiban keresendő. 
A protestántizmus alig van felemlítve. A pápa melegen 
érdeklődik az iránt, hogy a hamis tudományok megcáfol-
tassanak, a Biblia tanulmányozására több tanszék állít-
tassék fel a róm. kath. papnevelő intézeteknél és egye-
temeknél a tanárok megválasztására nagy gond fordít-
tassék. Sürgeti a keleti nyelvek tanulását is. A szöveg-
kritikára ezt az utasitásd adja, nem az a kommentátor 
feladata, hogy a maga véleményét mondja el, hanem a 
szerzőét 

Jeleztük e fontos levelet körvonalaiban. Minden-
esetre hatása lesz ez enciklikának; mert bár ez ajánlás 
csupán a vulgatára vonatkozik és belőle tett fordításokra, 
de ezekben is előtérben vannak az evangélium igazságai 
és sok buzgó olvasó el fog jutni ez által Krisztus isme-
retére. Mert az kétségtelen, hogy minél tisztábban fénylik 

az egyházakban és a lelkekben a Biblia világossága, 
annál inkább elhomályosul a vakhit és a hitetlenség. Az 
Isten lelkéből és igéjéből örök világosság napja tündököl. 

Balogh Elemér. 

Az orsz. lelkészi gyámintézet alapszabály-
tervezete. 

{Szusz Domokos püspök által a konventi gyámintézeti bizottság 
elé terjesztett Javaslat. 

I FEJEZET. 
Altalános ha tá roza tok . 

1. §. A magyarországi ref. egyetemes egyház 1891—3. 
évi országos zsinatának 321. sz. a. kelt végzése alapján, 
az ev. ref. hitvallású lelkészek leendő özvegyeinek és 
árváinak gyámolítására országos gyámintézet alapíttatik. 
melyből az alábbi §§-ban megállapított feltételek korlátai 
között, az özvegyek állandó évjáradékban, vagy egyszer 
s mindenkorra szóló végkielégítésben, s az árvák nevelte-
tési segélyben részesíttetnek: a befolyó évi jövedelmek 
egy részének folytonos tőkésítése által pedig az országos 
zsinat, határozatának megfelelően, oly alap létesíttetik, 
mely egyfelől az országos gyámintézet állandó föntartását 
s fejlesztését biztosítsa, s másfelől az országos lelkészi 
nyugdíjintézet mielőbbi megalapíthatását is lehetővé tegye. 

2. §. Az intézet címe: Országos ev. ref. lelkészi 
özvegy-árvai gyámintézet. 

3. §. Az országos gyámintézet tagjai lenni kötelesek: 
«) a Magyarország területén levő ref. egyházköz-

ségekbne ez idő szerint működő s az idők rendén szol-
gálatba lépő rendes lelkipásztorok és állandóan alkalmazott 
helyettes lelkészek ; 

b) az összes körlelkészek (misszionáriusok) és 
c) a Románia és Horvát-Szlavonországok területén 

működő ref. lelkipásztorok és misszionáriusok. 
4. §. A 3. §-ban megnevezett, esetleg jövőben szer-

vezendő hasonminőségű állomásokon alkalmazandó lelké-
szek, h. lelkészek és misszionáriusok is, tekintet nélkül 
nős vagy nőtlen állapotukra, a gyámintézet tagjai sorába 
lépni kötelesek lesznek. 

5. Állandó segélyezésnek tekintendő a lelkész 
özvegyét megillető évjáradék s a lelkész árváinak nevel-
tetési segélye: — ellenben egyszer s mindenkorra szól a 
végkielégítés és a temetési segély. 

6. §. Állandó segélyezésre, vagy egyszer s minden-
korra szóló végkielégítésre igényt nem tarthat azon lelkészi 
özvegy vagy árva, kinek néhai férje, illetve atyja, 
állásáról önként lemondott, vagy állásából akár polgári, 
akár egyházi bíróság Ítéletével ehnozdíttatott. 

7. §. A segélyezés mennyisége a férj, illetve atya 
beszámítható szolgálati idejének tartamától függő, és annak 
kulcsául a szolgálatban, minden mellékjárandóságok nél-
kül, csupán rendszeresített íizetés címén utoljára élvezett 
javadalmazás összege szolgál. 

8. §. Beszámítható szolgálati időnek tekintetik az 
az időtartam, melyet a most élő papi egyének ezen sza-
bályzat életbeléptetésétől, az ezután hivatalba lépők pedig 
állomásuk elfoglalásától kezdve Magyarország és társországai-
nak területén, továbbá Romániában és Bukovinában létező 
vagy ezután szervezendő s a magyar egyetemes ref. egy-
ház főhatósága alá tartozó s tartozandó egyházközségek-
ben mint rendes lelkész, helyettes lelkész, körlelkész, vagy 
misszionárius szakadatlanul és egyfolytában tölt el. 

9. §. A szolgálati idő folytonosságának számításánál 
félbeszakításnak nem tekintetik: 



a) az időközben történt nyugalmazás; 
b) a felfüggesztett állapotban töltött, idő. ha az illető 

állásába ismét visszahelyeztetett, vagy nyugalmaztatott; és 
c) a tábori lelkészi vagy segédielkészi minőségben 

eltöltött katonai szolgálati idő. 
A meghatározott díjak azonban, úgy a nyugalmazott, 

mint felfüggesztett állapotban, nem különben a hadi szol-
gálat ideje alatt is, pontosan fizetendők. 

10. §. Az egyszer s mindenkorra szóló segélyezés, 
annak megállapítása után, azonnal folyósítandó és kifize-
tendő; az állandó segélyek és neveltetési költségek azon-
ban azon napot követő hó elsejétől folyósítandók és fize-
tendők ki. évnegyedi előleges részletekben, melyen a 
jogcím azokra nézve beállott, s azon hónap végével szíin-
tetendők meg, melyben jogcímük elenyészett. 

11. §. Az állandó segélyezésre és végkielégítésre 
jogosítottak igényük érvényesítését, jogcímük beálltától 
számítandó egy év alatt, illetékes egyházmegyei főhatósá-
guk útján, kérelmezni kötelesek. Egy éven túl az egyszer 
s mindenkorra szóló segélyezésre való igény egészen el-
enyészik ; az állandó segélyezés pedig, csak a kérelem 
beadását követő hónaptól kezdve jár. 

12. §. Az állandó segélyezésben részesülők az arról 
kiállított nyugtákon, az illetékes ref papi hivatal által 
igazoltatni kötelesek az életben léteit, özvegyi állapotot és 
az árváknál a 17. §-ban meghatározott föltételek fennállását. 

13. §. Azon kérdés felett, hogy van-e s mily mér-
tékben van a folyamodó özvegynek vagy árvának állandó 
évjáradékra s illetve neveltetési költségre igénye: a gyám-
intézeti alapot kezelő egyházkerületi alapkezelő bizottság 
véleményes javaslata alapján, az egyetemes konvent által 
választott végrehajtó bizottság határoz. (1. 30. §.) 

II. FEJEZET. 
Az özvegyek és á rvák ellátásáról. 

14. §. A 3. §-ban felsorolt lelkészek özvegyei és 
árvái, a mennyiben férjük, illetőleg atyjuk legalább 10 be-
számítható szolgálati évvel bírt, a férj, illetve atya elhalá-
lozása után, állandó évjáradékra, illetőleg neveltetési se-
gélyre tarthatnak igényt. 

15. §. Az özvegyi évjáradék összege, a néhai férj 
beszámítható szolgálati éveinek s élvezett fizetésének ala-
pul vétele mellett, de az egyenlőség és testvériség elveire 
is tekintettel, akként állapíttatik meg, hogy a lelkészi 
állomások a szerint, a mint azoknak javadalma 700 frtnál 
kevesebb vagy több, két csoportba osztatnak be s ezeken 
belül, a szolgálati évek száma szerint, a következő §-ban 
részletezett különböző arányban kapnák az özvegyek az 
állandó évjáradékot. 

16. §. I. A 700 frtot meg nem haladó évi fizetéssel 
bírt lelkészek özvegyei: 

10—15 évig terjedő szolgálati idő után évi 100 frt 
15—20 > » » 150 » 
20—25 » » » » » » ÍOÖ » 
25—30 » > » » 250 » 
30—40 > » » » 300 » 
40—50 » > > » > » 400 » 

II. A 700 frtot meghaladott fizetéssel bírt lelkészek 
özvegyei pedig: 

10—15 évig terjedő szolgálati idő után évi 150 frt 
15 —20 » » » » 200 » 
20—25 » > » » » 250 » 
25—30 » » » 300 » 
30—40 » » » » > > 400 » 
40—50 » » » » » » 500 » 

évjáradék élvezetére jogosultak. 

17. §. Az árvák részére foganasítandó neveltetési 
segély összege, csak atyátlan árváknál, mindenegyes árvára 
külön-külön az özvegy anya részére meghatározott évjáradék 
J/6-ában állapíttatik meg ; szülők nélküli árvák pedig az 
anyát megillethetett évjáradék 1jA-ed összegét nyerik nevel-
tetési segély címen. A neveltetési segély összege azonban, 
atyátlan árváknál az özvegy anya járulékának fele összegét, 
szülőtlen árváknál az anyát megillethetett évjáradék 3/4-ed 
összegét felül nem haladhatja. 

18. §. Az évjáradék kiszolgáltatása megszűnik: 
ha az özvegy újból férjhez megy. vagy meghal : 
a neveltetési segély kiszolgáltatása pedig akkor ha: 
1. a fiárvák a 20 évet, a nőárvák pedig a 18 évet 

betöltötték, vagy ez utóbbiak azt megelőzőleg férjhez 
mentek; 

2. ha az árvák oly egyházi, vagy iskolai segélyben 
részesülnek, melynek összege a neveltetési segély összegét 
meghaladja és végül 

3. ha elhalnak. 
19. §. Az atya nélküli árvák, anyjuk elhalálozása 

esetén, a szülőtlen árvák magasabb neveltetési segélyének 
élvezetébe jutnak. 

20. §. Azon lelkész, helyettes lelkész, körlelkész vagy 
misszionárius özvegye, kinek néhai férje a gyámintézetnek 
tagja 10 évig nem volt, csak végkielégítésre tarthat igényt, 
mely az özvegyekre nézve a 15. §-ban körvonalazott 
elvek szerint következő összegben állapíttatik meg: 

I. A 700 frtot meg nem haladott fizetéssel bírt lel-
készek özvegyei részére: 

1—5 évig terjedő szolgálati idő után 200 frtban 
5— 10 » > » » » 300 » 

II. A 700 frtot meghaladott fizetéssel bírt lelkészek 
özvegyei részére: 

1—5 évig terjedő szolgálati idő után 300 frtban 
5—10 » » » » » 500 » 

A 10 évi beszámítható szolgálati idővel nem bíró 
lelkészek elmaradt árvái pedig a 17. §-ban meghatározott 
életkor eléréséig, az alap állásához képest, s a netán más 
alapokból részükre juttatott segélyek összegének tekintetbe 
vételével, évről-évre külön megállapítandó nevelési segély-
ben részésíttetnek. 

21. §. Állandó gvámolításra vagy egyszer s minden-
korra szóló végkielégítésre azonban, a fentebb jelzett elő-
feltételek megléte esetén is. csak az az özvegy tarthat 
igényt, ki néhai férjével a tényleges szolgálat ideje alatt, 
vagy azt megelőzőleg kelt össze, annak haláláig vele 
együtt élt és erkölcsös életet folytat. 

Állandó vagy egyszersmindenkori segélyre pedig 
csak azon árvák bírnak igényjogosultsággal, kik az elhalt 
lelkész édes gyermekei. 

22. §. Az előbbiekben megkívánt általános kellé-
keken kívül, az alábbi pontokban felsorolt esetekre, még 
a következő rendelkezések állapíttatnak meg. 

a) Azon özvegyek, kik néhai férjükkel, ennek 60 éves 
kora után keltek egybe, valamint az ezen házasságból 
származott gyermekek állandó ellátásra igénynyel egyáltalán 
nem bírnak végkielégítésben is csak akkor részesíhetők. 
ha néhai férjükkel legalább 5 évig együtt éltek 

b) Amaz özvegy pedig, ki 50 évesnél idősebb lel-
készhez ment volt férjhez s az ezen házasságból szár-
mazott gyermekek, állandó évjáradékra, illetőleg nevelési 
segélypénzre csak úgy tarthatnak igényt, ha férjük, illetve 
atyjuk a házasság megkötése után legalább 10 évig élt 
s a gyámintézet tagja volt. 

Az árvák részére azonban a 19. §-ban biztosított 
kedvezmény ez esetben is fentartatik. 

<•) Azon özvegy, ki néhai férjével nem élt együtt 



vagy áltól törvényesen elvált, a férj után semminemű 
segélyre nem tarthat igényt, gyermekei azonban, ha a fel-
tételek különben megvannak, segélyre igénynyel bírnak 
és szülők nélküli árváknak tekintendők. 

d) Az az özvegy, ki erkölcstelen életet folytat, vagy 
valamely bűntett vagv vétség miatt a polgári biróság 
által elítéltetett, évjáradék vagy végkielégítése iránti igé-
nyét nem érvényesítheti s a netán már megszerzett állandó 
segélyt elveszti; gyermekei azonban, ha a feltételek kü 
lönben megvannak, segélyre igénynyel bírnak s szülők 
nélküli árváknak tekintendők. 

23 §. Tekintet nélkül a fennebb elősorolt kizárási 
okokra, a gyámintézet kötelékébe tartozó minden oly lel-
késznek, helyettes lelkésznek, körlelkésznek és misszioná-
riusnak, ki a gyámintézetnek legalább 3 évig tagja volt, 
halála esetén hátra maradó özvegye, árvái, vagy ilyenek 
nem létében egyéb hozzátartozói, kik tisztességes eltemet-
tetéséről gondoskodnak, az elhunyt beszámítható fizeté-
sének 10%-át nyerik a gyámintézeti alapból temetési 
segély címen, mely összeg a gyámintézeti alapot kezelő 
egyházkerületi hatóság által, a haláleset szabályszerű úton 
történt bejelentése után haladéktalanul kifizettetik 

Azon özvegyek, vagy árvák azonban, kiknek férjük 
illetőleg atyjuk a gyámintézetnek 3 évnél rövidebb ideig 
volt tagja, a befizetett fölvételi díjak összegét kapják teme-
tési segélyül. 

ÍII. FEJEZET. 
A gyámalap és annak kezelése. 

24. §. Az országos ref. lelkészi özvegy-árvai gyám-
intézet alapja áll : 

1. A gyámintézeti tagok által fizetendő s évi fize-
tésük 10%-ban megállapított belépési járulékból; 

2. A gyámintézeti tagok által fizetendő és évi fize-
tésük 2'/2%-ban megállapított állandó évi járulékból; 

3. A lelkészi állomásokat fentartó ev. ref. egyház-
községek által, minden lelkészi állomás után fizetendő s 
a papi fizetések 1%-ában megállapított fentartói illetékből; 

4. Az országos ref. egyházi közalap jövedelméből 
fedezendő s az összes papi fizetések 1 J/2%-ban meg-
állapított hozzájárulási összegből; 

5. Az országos ref. egyházi közalap jövedelméből e 
célra időnként az előbbi pontban meghatározott rend-
szeres járulékon felül is netán kiszakítható összegekből: 

6. A lelkész elhalálozása által megüresedett papi 
állomások javadalmának a halált követő első félévi rész-
letéből, mindazon esetben, midőn kegyjavadalom élvezetére 
jogosított özvegy vagy árvák nincsenek; 

7. E célra teendő alapítványokból vagy egyszer 
s mindenkori adományokból. 

25. §. Az 1. pont alatt jelzett járulékok a gyám-
intézetbe való belépést követő 3 éven át, évi egyenlő 
részletekben fizetendők be, illetékes úton, az intézet pénz-
tárába, míg a 2., 3. és 4. pont alatt foglalt állandó évi 
járulékok utólagos részletekben szolgáltatandók be. 

2ö. §. A leendő lelkészek fizetés-kötelezettsége a 
szolgálatba lépéssel, a már szolgálatban levőkre nézve pedig 
a jelen szabályzat életbeléptetése idejével veszi kezdetét. 

27. §. A gyámintézetbe beszolgáltatott járulékok 
visszafizetésének hely nem lehet. 

28. §. A 24. §-ban meghatározott jövedelmek 25%-a, 
kamatos kamataival együtt, minden évben a megalkotandó 
országos ref. papi nyugdíj-alap javára tőkésíttetik s csak 
a fenmaradó 75% fordítható az esedékessé válandó 
évjáradékok, nevelési segélyek, egyszer s mindenkorra szóló 
végkielégítések és temetési segélyek fedezésére. 

Az évenként esedéskessé válandó járulékok kiegyen-
lítése után mutatkozó pénztármaradékokból pedig minden 
év végén 10% l e s z tőkésítendő egy gyámintézeti állandó 
alap szerzése céljából, mely alapnak kamatai azonban a 
megnyílandó újabb segély-igények kielégítésére felhasz-
nálhatók. 

29. §. A gyámintézet ügyeinek harmadfokú s legfőbb 
intézése s a gyámintézeti alap és egyéb kezelési ügyek 
ellenőrzése, az egyetemes Konvent hatáskörébe tartozik, 
mely az évi tagsági díjak s másnemű járulékok fő-összegét 
megállapítja, a papi fizetéseknek 5 évről 5 évre eszköz-
lendő revíziója folytán helyesbített! s e végrehajtő bizott-
ságnak az esedékessé vált évjáradékok és nevelési segélyek 
kiszolgáltatására vonatkozó előterjesztései fölött véglegesen 
határoz. 

30. §. A gyámintézetet, mint az egyetemes egyház 
közvagyonát érdeklő minden ügyben való másodfokú hatá-
rozathozatallal az országos közalapi végrehajtó bizottság 
bizatik meg, mely az egyházkerületi intéző bizottság által 
előkészített ügyekben határoz, illetve az állandó segélyek 
folyósítása s az állandó segélyre igényt nem tartható 
árvák nevelési segélyének megállapítása s más fontosabb 
ügyek tekintetében egész évi működésének kimerítő ismer-
tetésével kapcsolatban az egyetemes Konventhez évenként 
előterjesztést intéz s javaslatokat tesz. 

31. §. Az országos közalapi végrehajtó bizottság, 
mely a megelőző szakaszban jelzett minőségében »Az 
országos ref. lelkészi gyámintézet végrehajtó bizottsága® 
nevet viseli, lehetőleg a közalapi ügyekben összehívandó 
ülésekkel egyidejűleg, de a szükséghez képest évenként 
máskor és többször is, Budapest fő és székvárosában 
tartja üléseit. 

32. §. A gyámintézeti alapot a Konvent által ezzel 
megbízott egyházkerület, a kebeléből alakítandó 
intéző bizottság útján, felelősség terhe alatt kezeli, ille-
tőleg kezelteti. Az intéző bizottság elnökei a kerület 
püspöke s főgondnoka; tagjai az előadó, a kerület pénz-
tárnoka, ellenőre, számvevője s az egyházkerület által 
választott egy világi s egy egyházi tanácsbiró. Ez intéző 
bizottság az alap bevételeiről, kiadásairól, állásáról rendes 
könyvelést, nyilvántartást és számadást vezet s eljárása 
eredményéről, a megvizsgált számadások csatolása mellett, 
a végrehajtó bizottság elé kimerítő jelentést terjeszt. 

A gyámintézeli alapba beszolgáltatandó mindennemő 
járulékok, belépési díjak és adományok az intéző bizott-
sághoz küldendők s ugyané hatóság veszi át és nyugtázza 
az országos közalap évi járulékát is a 25., illetve 37. §§-bán 
meghatározott határidőkben. 

33. §. A gyámintézet vagyona magyar állampapírokba 
vagy záloglevelekbe fektetve vagy kettős értékű jelzálogi 
biztosítékkal kölcsön kiadva kezelendő, ily elhelyezhetésig 
pedig takarékpénztáriig gyümölcsöztetendő. 

Ha azonban a gvámalap növekedtével, az ingatla-
nokba való befektetés célszerűnek mutatkoznék, a teendő 
intézkedések iránt a végrehajtó bizottság a Konvent elé 
ily irányú javaslatokat terjeszthet. 

34. §. A segélyezés iránti igények megállapítása s 
egyéb a gyámintézeti alapot érintő kérdések eldöntése 
tekintetében az adatokat Összegyűjteni s azokat a teendő 
intézkedések iránti javaslattal a végrehajtő bizottság elé 
terjeszteni, az alapot kezelő egyházkerületi intéző bizott-
ság kötelessége. 

35. Az évjáradék, neveltetési segély, végkielégítés, 
temetési segély s ezen szabályzat alapján támasztható 
egyéb igények érvényesítését célzó folyamodványok az 
illetékes esperesi hivatalok útján s azok véleményes javas-



latával ellátva a megszabott határidőkön belül, az alap-
kezelő egyházkerületi intéző bizottsághoz nyújtandók be. 
mely is a hatásköréhez tartozó ügyekben intézkedik ; a 
végrehajtó-bizottságnak, illetve Konventnek fentartott ügyek 
elintézésére nézve pedig véleményes jelentését megteszi. 

36. A lelkészek és egyházak által fizetendő évi 
járulékoknak, a lelkészek belépési járulékának s a 24. §. 
b) pontja értelmében beszolgáltatandó időközi papi java-
dalmaknak beszedésével s a kezelő egyházkerületi ható-
sághoz félévi részletekben való juttatásával, az egyház-
megyei esperesek bízatnak meg. kiknek e szabályzat rendjén 
azon jog is megadatik, hogy a félév végéig be nem folyt 
járulékok befizetésére nézve 3 hónapig terjedhető hala-
dékot adhassanak, 5 % késedelmi kamatok fizetésének 
kötelezettsége mellett s a mennyiben a járulékok ezen 
idő alatt sem folynának be. a késedelmes lelkészek vagy 
egyházakon e követeléseket egyházi közigazgatási úton 
felhajthassák. 

IV. FEJEZET. 
Átmenet i intézkedések. 

37. §. A jelen szabályzattal szervezett országos ref. 
lelkészi özvegy-árvai gyámintézet életbeléptetésétől kezdve 
választandó vagy kinevezendő lelkészek, helyettes lelkészek, 
körlelkészek, illetőleg misszió- náriusok az illetékes egyház-
megye hasoncélú intézetébe be nem léphetnek. 

38. §. A jelen szabályzat élet beléptetési idején mái-
alkalmazásban levő lelkészek, helyettes lelkészek és misz-
szionáriusok azonban eddigelé szerzett jogaik fentartha-
tása végett, az egyházmegyei gyámintézetek kötelékében 
is megmaradhatnak s alapszabálvszerűleg megállapított díjai-
kat pontosan fizetvén, özvegyeik és árváik segélyezés 
iránti igényüket, tekintet nélkül az országos gyámintézet-
től nyerhető állandó, vagy egyszer s mindenkori segé-
lyezésre, az egyházmegyei gyámintézettel szemben is 
akadálytalanul érvényesíthetik. 

39. §. Mindazon ev. ref. egyházközségek, melyek az 
illetékes egyházmegyei özvegy-árvai gyámintézet alapjához 
való évi rendszeres hozzájárulásra kötelezve vannak, e 
kötelezettségük alól a jelen szabályzattal fölmentetnek s 
az országos gyámintézet életbeléptetésétől kezdve az illető 
egyházközségektől az ezen intézet javára kirovott s a 
papi fizetések 1 %-ában megállapított f'entartói illetékeken 
kívül hasoncélú intézmények javára semminemű járulék 
nem szedhető. 

40. §. Az egyházmegyei özvegy-árvai intézetek alap-
jaiból jövőre csak a már megnyílt s a jelenleg alkalma-
zásban lévő s intézeti tagság jogával bíró lelkészek 
özvegyeinek és árváinak ezután megnyílandó segélyezés 
iránti igényei elégíttetnek ki, mihelyt pedig ily jogosultak 
nem lesznek, az illető alapok jövedelmei az egyházmegyék 
által megállapítandó szabályzat értelmében, az illető egy-
házmegye kötelékébe tartozó lelkészek országos gyámpénz-
tári járandóságainak részben vagy egészben való fedezésére 
fordíthatók. 

41. §. Arra nézve, hogy a segélyezésre jogosított 
özvegyek és árvák folytonos apadására tekintettel a segé-
lyezési kulcs fentartandó vagy megváltoztatandó lesz-e, 
az egyházmegyék belkörüleg intézkednek, de az e tekin-
tetben alkotandó szabályrendeletek az egyházkerületek 
jóváhagyása előtt életbe nem lépteíhetők. 

42. §. Jelen szabályzat az 1895-ik évi január hó 
1-én lép életbe és 10 évenként revizió tárgyát képezi. 

A végrehajtás iránti intézkedések a konventi elnök 
ség útján teendők meg. 

A lelkészi gyámintézet tervezetének 
indokolása. 

Tisztelt bizottság! 
Mult évi konventünk 51. és 60. b) alpont sz. alatt kelt. 

végzései folytán bizottságunk egy igen nemes, de nehéz 
feladat megoldására, illetőleg erre vonatkozó javaslat-
tételre lett föl híva s utasítva, Egyetemes zsinatunk ugyanis, 
immár szentesített egyházi törvényeink 270-ik cikkelye 
szerint, a konventnek kötelességévé tette, hogy a 259-ik 
cikkely e) alpontjával összhang zólag, hivatalviselésre kép-
telen lelkészek nyugdíj-intézetének kérdésével tovább is foglal-
kozzék, s arra vonatkozólag készítendő végleges tervezetét 
minden esetre terjeszsze a közelebbi rendes zsinat elé. Ezt 
megelőzőleg azonban, az özvegy-árvai gyámintézet léte-
sítéséről három év alatt gondoskodjék, s ha az másképen 
nem lehetne, a zsinat általi törvényalkotást is vegye 
igényb r. 

A konvent által megválasztott bizottság, még a kon-
venti ülések tartama alatt megalakulván, elnökévé alulírott 
s előadójává nt. Széli Kálmán esperest választván meg, 
első kötelességünknek tartottuk egybegyűjteni a szükséges 
statisztikai adatokat, melyek e nagy fontosságú kérdés 
megvilágítására s a javaslatkészítésre tájékozásul szüksé-
gesek. A beszerzett részletes adatokat a bizottság előadója 
lelkiismeretes gonddal és sok fáradsággal feldolgozta s 
azokat kinyomtatva, közre is bocsátotta. Az adatok 
1883-tól, az 1892-ik év végéig s így 10 évre vonatkoz-
nak. E szerint, elegendő alappal szolgálnak arra, hogy 
bepillantást engedjenek egyfelől a mostani helyzet milyen 
voltába s másfelől megvilágítsák azon utat, melyen a 
kitűzött cél érdekében bizton haladni lehet és kell. 

A lelkipásztorok özvegyei s árvái ez idő szerint 
kizárólag az egyes egyházmegyékben létező özvegy-árvai 
gyámintézetek által való segélyezésre vannak utalva és 
szorítva. Az összes gyámintézeteknek alapvagyona volt 
1892-ik év végén: kerekszámban 1.183,500 frt; tagdíjul 
kirovatott abban az évben: 14,530; s 613 özvegy és 
209 kiskorú árva részesült összesen 50,900 frt segélyben 
és így átlag egyre jutott ö l frt. Meg kell azonban jegyez-
nem, hogy egybehasonlítva az egyes egyházmegyei segé-
lyezések mértékét, nagymérvű aránytalanság tűnik ki. 
Kiemelek e tekintetben egynehány jellemző adatot. Általá-
ban legkedvezőbb a helyzet a duna-melléki egyházkerü-
letben s kiváltképen az alsó-baranya-bácsi, a solti és a 
pesti egyházmegyékben. Az utóbb jelzetté az elsőség 
koszorúja, mert 1892-ben az özvegyeknek egyenként 250, 
s az árváknak 62 frt osztalékot adott, mert van közel 
40,000 frt alaptőkéje s ennek folytán tagdíjul összesen 
csak 230 frtot rovott ki. Kedvező a helyzet, az alsó-
baranyai és a solti egyházmegyékben is; az előbbi: egy-
egy özvegyet 197. egy-egy árvát 24 frttal, az utóbbi: 
az özvegyeket fejenként 130—140 frttal segélyezte. A 
dunántúli kerületben sokkal gyarlóbb a helyzet, a barsi, 
belső-somogyi, tata-vidéki, veszprémi, mezőföldi, pápai és 
komáromi egyházmegyék gyámintézetei átlag 40—50 frt 
segélyt adnak: de az őrségi csak 13 frtot. Szomorú a 
helyzet a tiszáninneni kerületben is. A oltani 8 egyház-
megye közül, az abaúji, alsó-borsodi s az alsó-zempléni 
egyházmegyékben, a gyámintézet csak a közelmúltban 
lett megalapítva, a segélyezés csak évek multán kezdődik 
meg, addig tőkésítés történik. Azon egyházmegyékben is, 
melyekben a segélyezés folyamatban van, kivéve a gö-
mörit és a tornait a segélyezés nagyon csekély mérvű, 
p. o. a felső-borsodi egyházmegye: 8 özvegy közt osztott 
fel 22 frtot. A tiszántúli kerületben kiemelkednek az alsó-
szabolesi. a békés-bánáti, a nagyszalontai, a debreezeni, 



a bihari, a felső-szabolcsi, a heves-nagykunsági, a nagy-
bányai és a nagykárolyi egyházmegyék gyámintézetei. 
P. o. az alsó-szabolcsi, az újonnan életbeléptetett szabályok 
szerint egy-egy özvegynek 300, egy-egy kiskorú árvának 
50 frt segélyt fog adni. Békés-bánálban, hol a segélyezés 
kulcsa a szolgálati idő tartama, van egy özvegy, a ki 
321 frt jutalékot kap s az említett többi egyházmegyék-
ben is a segélyezés 100—200 frt között váltakozó. Gyarló 
a helyzet a szathmári és máramaros-ugocsai egyházmegyék-
ben ; az utóbbiban az osztalék átlag 25 frt. Legsötétebb 
azonban az erdélyi kép. A nagy-szebcrti és gyula-fehér-
vári egyházmegyék gyámintézeteit elsöpörte az idők vihara 
s az ottani egyházközségek nagy része az 1848—49-iki 
szörnyű romlás okozta sebeiből máig sem tudott kigyógyulni. 
A nagy-sajói egyházmegyében gyámintézet csak 1892-ben 
lett szervezve s alig pár száz forint alaptőkével bír; a 
segélyezés csak később kezdődhetik. A rikánbelőli négv 
egyházmegye közösen tartja fenn gyámintézetét s ezek 
közül p. o. az orbai, 6 özvegy s 11 árva közt osztott 
fel 27 frtot. Némileg kedvezőbb a helyzett a kolozs-kalotai, 
a marosi, a görgényi, a szilágy-szolnoki és az udvar-
helyi egyházmegyében, hol a segélyösszeg 20—80 frt 
közötti fokozatokat tüntet föl. Legelőnyösebb a helyzet a 
kolozsvári egyházmegyében, hol 1 özvegy és 2 árva, 
összesen 300 frtot kapnak, de nem rendes járadékul s ha 
több özvegy lesz. a segély alább száll. 

A felsorolt adatokból nyilvánvaló, hogy az. egyes 
fénylő sugarak belevesznek a sötét éjbe és egy országos 
gyámintézet megalapítása immineris szükség. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítói fizetésekről szóló törvény 
végrehajtása. 

(Folytatás.) 

5. §. 
A tanítók illetményeit okmányszerüleg: díjlevélben, 

vagy a megválasztásról és a javadalomról kiállított szabatos 
szövegű okiratban kell biztosítani, melyben az összes illet-
mények részletesen felsoroltassanak, a nem készpénzbeli 
járandóságok pénzértéke is felemlíttessék s a nem szoro-
san tanítói foglalkozásért adott illetmények külön említ-
tessenek. 

A tanító illetményeit felsoroló és biztosító okiratot 
hiteles alakban kell kiállítani, és pedig oly módon, hogy 
felekezeti iskoláknál az iskolaszék elnöke és jegyzője írják 
alá az okiratot és látják el az iskolaszék pecsétjével. Az 
okiratban szükséges hivatkozni a hitközségnek, illetőleg 
iskolaszéknek az illetmények iránt hozott határozatára és 
az okirat egyházi főhatósági jóváhagyással is ellátandó 

Községi iskoláknál a megválasztott tanító díjlevelet 
az iskolaszék három egyenlő példányban állítja ki s a 
közigazgatási bizottság a díjlevélre rávezeti a jóváhagyási 
záradékot. 

Á díjlevél vagy a megválasztásról és a javadalom-
ról kiállított okirat egy példánya átadandó a tanítónak. 

6. §. 
Az 1893. évi XXVI. törv.-cikk 9. §-a értelmében 

az összes hitfelekezeti elemi népiskolák iskolai hatóságai, 
községi elemi népiskolákra nézve pedig a törvényhatósági 
közigazgatási bizottságok 1894. évi június hó 25-ig köte-
lesek az iskolafentartók által biztosíttatni az 1. §-ban 

megállapított legkisebb fizetést az ezen iskoláknál alkal-
mazásban levő tanítók részére, kiknek javadalma az emlí-
tett legkisebb fizetést el nem éri. 

E végett a felekezeti főhatóságok az iskolafentartó 
hitközségeket vagy a hol még a hitközségek szervezve 
nem volnának s azok szervezését azonnal végrehajtani 
nem lehet, az illető felekezeti iskolaszéket, a községi isko-
lákra nézve pedig a közigazgatási bizottságok a polgári 
községekét hívják fel a tanítói fizetéseknek az említett 
módon és határidőig biztosítására. 

Azonkívül a közigazgatási bizottságok a nyugdíjba 
beszámítható tanítói javadalmak kiderítése körül követendő 
eljárásra nézve 1893. évi június hó 30-án 9,751. sz a 
kiadott körrendelet értelmében megtartott tárgyalásokról 
felvett jegyzőkönyvek alapján, valamint az ily tárgyalást 
nem igénylő s minden kétséget kizáró díjlevelek, híványok 
vagy más okmányok alapján megállapítván azt, hogy a 
jelen Utasítás 3—4. g-aiban foglaltak számításba vétele 
mellett, mely tanítói állomásnál nincs biztosítva a tör-
vényszerű legkisebb fizetés, külön felszólítják az illetékes 
felekezeti főhatóságot és a községi iskolákra nézve uta-
sítják a községet a törvényszerű minimum biztosítása 
végett szükséges intézkedésre. A fizetésnek a törvényszerű 
minimumig kiegészítése oly községi, illetőleg hitközségi 
vagy iskolaszéki határozattal történjék, mely a törvényszerű 
minimum kiegészítéséhez szükséges összeget pontosan meg-
állapítja s melynek alapján ezen összeg az iskolafentar-
tótól behajtható legyen. A mennyiben a fizetés kiegészí-
tésére terménvbeli járandóság vagy földbirtok jövedelme 
szolgálna, azok értéke a 3. §-ban említett hatósági bizo-
nyítványokkal igazolandó. 

Szükséges, hogy a tanítói fizetéseknek a törvényszerű 
minimumig megtörtént kiegészítése iránt hozott határozat 
s az azt igazoló hiteles alakban kiállított okmány, vala-
mint netalán a fizetés kiegészítésére szolgáló terménvbeli 
járandóság árára vagy földbirtok jövedelmére vonatkozó 
hatósági bizonyítványok 1894. évi június hó 25-ig a köz-
igazgatási bizottságnak bemutattassanak, mert különben 
a törvényben megállapított legkisebb fizetés 1894. évi 
szeptember hó 25-től kezdve e nélkül is az iskolafen-
tartó által biztosítottnak tekintendő és a jelen »Utasítás« 
16. §-ában foglalt eljárás fog alkalmaztatni. 

Ha azonban az iskolafentartók hivatalosan megállapí-
tott szegénységük (17. §.) miatt nem képesek a tanítói 
fizetést a törvényszerű minimumig kiegészíteni, vagy ha 
községi iskoláknál az 1868. évi XXXV1I1. törv.-cikk 35. §-a 
alapján kivethető iskolai pótadó ki van merítve, akkor az 
1893. évi XXVI. törv.-cikk 9. §-a értelmében 1894. évi 
szeplember hó 25-ig a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez fordulhatnak a hiány pótlására szolgáló állami segélyén. 
Az állami segélyezésről a jelen * Utasítás* 17—25. §-a'i 
intézkednek. 

A kir. tanfelügyelők állandó nyilvántartást vezetnek 
a törvényhatóságok területén levő hit felekezeti és községi 
elemi népiskolai tanítói állomásokról és azokkal egybe-
kötött illetményekről, a melybe minden változást pontosan 
bejegyeznek. E végett szükséges, hogy a községi és fele-
kezeti iskolaszékek a tanítói illetményekben s a tanítók 
személyében beálló változásokról kitűzött határidőkben 
(7., 8. §§.) pontosan értesítsék a kir. tanfelügyelőt. 

7. §• 
Az újonnan rendszeresítendő tanítói állomások betöl-

tésénél ezentúl az 1. §-ban felsorolt illetmények képezik 
azon legkisebb járandóságokat, melyeket a tanító részére 
feltétlenül biztosítani kell, ezeknél kisebb illetményekkel 
rendes vagy segédtanítót (tanítónőt) alkalmazni nem lehet. 



Újonnan rendszeresítendő tanítói állomással egybe-
kötött illetmények megállapítása községi, illetőleg bitközségi 
vagy iskolaszéki kötelező határozattal s annak alapján 
az 5. §. értelmében kiállított okirattal történjék, melyeket 
a tanítói illetmények megállapítására vonatkozó határozat 
meghozatalának napjától számított 30 nap alatt a községi 
iskolaszékek, illetőleg a felekezeti iskolai hatóságok tartoz-
nak a kir. tanfelügyelőhez bemutatni annak igazolása 
végett, hogy az illetmények megfelelnek a törvény ren-
delkezéseinek. Amennyiben az illető iskolai hatóságok nem 
gondoskodnának arról, hogy az említett határozatok és 
okiratok a kir. tanfelügyelőhez a megszabott határidőben 
bemutattassanak, akkor a tanfelügyelő ezeket a községi 
elöljáróság útján követeli be az iskolaszéktől 

Ha azonban az ily határozatok és okiratok a tanítói 
állomással egybekötött illetményeket teljes hitelt érdemlő 
pontossággal meg nem határoznák, akkor a tanfelügyelő 

jelentést tesz a közigazgatási bizottsághoz ugyanolyan 
helyszíni tárgyalás elrendelése iránt, mint a milyet a 
nyugdíjba beszámítható tanítói javadalmak kiderítése körül 
követendő eljárásra nézve az 1893. évi június hó 30-án 
29.751. sz. alatt kelt körrendelet megállapít. 

Ha az új tanítói állomás illetményeinek megállapí-
tásakor kitűnik, hogy a törvényszerű legkisebb fizetést az 
iskolafentartó biztosítani nem képes, akkor a hiány pót-
lására szükséges államsegély engedélyezése végett, az 
illető iskolai hatóságnak a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez kell fordulni a 23. §-ban megállapított határidőben. 
Államsegély kérése végett ugyanazon okmányokat kell fel-
terjeszteni, melyek a 17. §-ban említtetnek. 

Azon esetre, ha az új tanítói állomással egybekötött 
fizetés nem éri el a törvényszerű legkisebb fizetést és az 
illető iskolai hatóság még sem fordul kellő időben a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez államsegély engedélyezése 
végett, akkor a törvényben megállapított legkisebb fizetés 
é nélkül is az iskolafentartó által biztosítottnak tekintendő 
es a közigazgatási bizottság intézkedik hogy az így alkal-
mazott tanító részére a törvényszerű fizetésminimum a 
16. §-ban foglaltak szerint behajtassék. (Folyt, köv.) 

T Á R C Z A. 

Az 1843 44-ík évi vallásügyi tárgyalások. 
(Folytatás.) 

A tárgy főbb vonásai ki levén merítve, rövidebbek 
lehetünk. így a barsmegyei Ambró szavaiból az áldás 
megtagadására vonatkozólag legyen elég ennyi : Midőn 
a pogány görög papot arra hívták fél, hogy Mereur szobra 
megsértése miatt átkozza meg Alcibiadest, azt mondá: 
hivatása nem átok. hanem áldás osztogatás. Kívánja: 
a püspöki körlevelek semmisíttessenek meg; a törvény-
szegő papok veszítsék benefioiumaikat: a plaeejtum legyen 
az országgyűlés joga. 

Jellemző Andrássy — Esztergommegye — szerinte 
az áldás megtagadása nem sérti az 1790/91. XXVI. törv.-
cikket. A nem kath. férfinak nincs szüksége rá : a kath. 
nő pedig, ha rá áll, hogy gyermeke ne saját vallásában 
neveltessék : úgy sem gondol a vallási szertartással. Hogy 
50 éven át megáldották az ily házasságokat, oka. mert 
voltak reverzálisok; a dogmák el nem évülnek. Az 1890/91. 
XX VI. t.-c. a protestánsoknak teljes függetlenséget biztosít: 
viszonosságot kiván. 

Andrássy ultramontán szavaira Klauzál válaszolt. 
Az 179()/'l-ik XXVI. t.-c. lényegesen meg van sértve: 

mert az áldása nem egy. talán boldoggá leendett házas-
ságot gátolt, vagy akadályozott meg, nem egynek pedig 
kötelékein tágított. Ig\ a papok, midőn a vegyes házas-
ságot erkölcsileg gátolják, törvényt szegnek: eszerint mint 
bűnösök büntetendők, aminthogy a megyék őket el is 
marasztalták. A papok szerint a vegyes házasság dogma-
ellenes ; ámde ha a dogma 50 évig megengedte az áldást, 
miért tiltja most? a dogmának nem szabad változnia. 
Azt. mondja a klérus: lelkiismerete tiltja az áldás meg-
adását : ámde a breve előtt erre nem hivatkoztak s való-
ban a bibornok prímástól kezdve le valamennyi katbol. 
pap nem egy vegyes házasságot áldottak meg. Ha pedig 
ezáltal a dogmát sértették meg: lelkiismeretlen bűnösök, 
a melyből kath. tan szerint csak imádkozás által szaba-
dulhatnak meg. Hajdan a magyar kath. papságban volt 
annyi lelki erő, hogy a pápa rendeleteit nem fogadta el: 
mert mint ma is; hisz a papi javak nem függvén a pápá-
tól, a klérus teljesen független Rómától. Fájdalom, úgy 
látszik ez a lelkierő végkép kivesz a magyar klérusból. 
A körlevelek, brevék erős sérelmek 1791 ellen. Midőn 
a kormány a püspöki körleveleket rosszalja, s a brevére 
aplacetumot mégis kiadja: merőben következetlen. Klauzál 
a. törvényszegő papokat felette súlyosan nem büntetné, 
a martyromság fényét nem szerezné meg nekik; a szigor 
inkább terjeszt valamely eszmét, mint a méltányos eljá-
rás. Részéről oly felírást indítványoz, a mely a sérelmeket 
és törvényszegéseket részletesen feltüntesse, orvoslásukat 
erélyesen követelje. A placetumot ezután is a király adja 
ki, de utólag terjesztessenek azok az országgyűlés elé, 
hogy ez az alkotmány netaláni megsértése esetében a 
kellő lépéseket, megtehesse. 

Bátran mellőzhetjük a kalocsai káptalan követének 
sophisticus érvelését, prókátoros szófacsarását. (az érdemes 
férfiú szerint a placetum szavai: in quantum — siquidem!) 
még inkább a váczi káptalanét, a kinek végtelen hosszú, 
meg sem is hallgatott beszéde szerzőnk szerint nauseat 
sáüU; érintsük helyette Szalag László korponai követ 
beszédét. A klérus a dogma s a lelkiismeret palástja alá 
vonul, holott az talán nem is dogma. De ám legyen 
dogma: az állam sem katholikus. sem protestáns, hanem 
vallástalan, a mely a dogmát csak annyiban veszi szár-
nyai alá, a mennyiben az hasznos, vagy szükséges; de 
a reverzális és az áldás megtagadása sem egyik, sem 
másik. Az áldás megtagadásánál kérdi: csakugyan oly 
gyöngéd a klérus lelkiismerete ? De van lelkiismeret a 
meg nem áldott nőben is; van feleségeinkben, leányaink-
ban. Sőt valamint a vallásos érzület mélyebb a női szív-
ben : úgy ő mélyebb lelkiismeretet sejt a nőkben, mint 
a papság összességénél: és ez a női lelkiismeret a házas-
sághoz áldást kiván. Különben a sérelem orvoslására három 
módot. lát. 1 -ső : vagy a király apostoli jogánál fogva paran-
csolja meg az áldást; de ez históriai alapon épülvén köny-
nyen összeroskadhat; a 2-ik mód — szerinte is legjobb — 
az. melyet az előző országgyűlés javaslott; 3-ik volna a 
házasságnak polgári szerződéssé tétele, de ez még idöelŐ'ti. 
Egyébiránt, ha a papság a támadást sajnosan érzi: szívre 
vall. De ha a klérus a helyett, hogy az idő követel-
ményeit felfogná; ha. a mi egyetlen mód volna a sülve-
dező megmentésére, az eiutasíthatat.lan kérdésekre az initia-
tivát megragadná; ellenben, ha úgy tesz, minta reformáció 
idejében, a mit kikerülhetett volna, ha maga magát, refor-
málja. ha ezek helyettsophismákhoz (in quantum -^-siqui-
dem) fordul: ne csodálja, ha rájok is alkalmazzák, a mit, 
Napoleon a Bourbonokról mondott: »Semmit sem tanultak, 
semmitsem felejtettek«. 

Palóczy László — Borsodmegye — felette csodálja, 
hogy századokon át örökké folynak a vallási viszályok s 



azt tekintve, ha rendületlenül nem bíznék az isteni gond-
viselésben : hajlandó volna felkiáltani Claudianussal : 
>Curant ne Superi terras!« A tridenti zsinaton a magyar 
püspökök — Draskovics, Siskovics — voltak a leglibe-
rálisabbak. ők küzdöttek a legnagyobb lelkesedéssel a 
visszaélések ellen s argumentumaikra a tridenti atyák 
rendesen nem tudtak felelni: s mai utódaik nemcsak nem 
haladnak a liberalizmusban, hanem terjesztik a középkori 
sötétséget. A nyitrai káptalan követe törvénytelennek 
tartván a placetumot, eltörlését kivánja; persze azért, 
hogy a pápa szabadon áraszthassa el bulláival hazánkat 
Mondaná csak ezt a szónok: a fiskussal gyűlnék meg a 
baja ily alkotmányellenes kívánságért; hisz a bulláknak 
szabadjában való küldése annyi volna, mintegy külhatalom-
nak szabad tért nyitni a beavatkozásra. Mikor a bullák szaba-
don vándorolták be a világot: mi lett belőle? Egy király 
arra ébredt fel, hogy nem király s télvíz idején gyalog 
volt kénytelen utazni a pápához s ajtaja előtt három 
napig térdelve fáznia! VII. Pius pápa még püspök korá-
ban, midőn a franciák elözönlötték Olaszországot, így 
prédikált: »Atyámfiai! az első keresztyének demokraták 
voltak; erkölcsi szabadság csak demokraták mellett állhat 
fen; a régi rómaiakra csak azért terjeszté ki Isten áldá-
sát, mert közöttük igaz republikánus szellem uralkodott«. 
Mi lett volna — kérdi Palóczy — ha Pius mint pápa 
brevéiben ily elveket küld szerte a világba ? Midőn a 
bécsi kongresszus az egyesült Belgium és Hollandia élére 
prot. királyt állított: Broglio genti püspök megtiltá hívei-
nek a hűségesküt és a királyért az imádkozást; mert 
katholikusnak protestánsért imádkoznia vétek. Ily elvű 
brevéket már csak a hazafiatlanság fogadhatta el. Azt 
mondják a papok: Laikusok ne avatkozzanak a dog-
mákba ; isteni dolgok azok. Jól van, de mi sem ismerjük 
el törvényhozási jogukat. Az aranybulla 31. cikke eltö-
röltetett; mutassanak a papok törvényt, a mely nekik a 
facultas resistendt — meghagyja. Hogy a főrendi tábla 
nem lát sérelmet az áldás megtagadásában: igaz de hisz 
ott 24 püspök foglal helyet. Különben a káptalanok csakis 
birtokjoguknál (1715. LXXIII. t .-c) fogva vannak az ország-
gyűlésen, így inkább a felső táblán volna helvök. De a 
szónoknak a más vallásához semmi köze, de őt se hábor-
gassa senki az övében, mert a mit kap, övé lesz. A ve-
gyes házasságról irt könyveknek azt a tanulsága, hogy 
az egész eljárás a hierarchia emelésére szolgál. Az áldást 
Isten szerezte, midőn Ádámnak és Évának azt mondotta: 
»Gyarapodjatok és gyümölcsözzetek!® de nem tette hozzá: 
ha pedig utódaitok 4000 év múlva protestánsokkal vegyes 
házasságra akarnak lépni, csak úgy áldom meg őket, ha 
reverzálist adnak stb. 

Egészen reakciónárius a mosonymegyei Sötér fel-
szólalása június 17-én. Szerinte a pápai brevében s a 
királyi placetumban sérelem nincs. A vegyes házasságot 
már Mózes rosszalja, Tertullián nem pártolja. Miután a 
reverzálisok eltiltattak : az egyháznak saját hatalmi körébe 
kellett visszavonulnia. Nem helyesli Szalay azon mondását, 
hogy a nők lelkiismerete vallásosabb, mint a papoké, 
holott azt Báthory István lengyel király szerint is csak 
Isten ítélheti meg. Önkényt érthető, hogy a felírást nem 
helyesli. 

Klauzál a vita eredményekép csaknem közös véle-
ményül találja, hogy a főpapi körlevelek, a breve és 
placetum törvénytelenek. Véleményeltérések a sérelmek 
orvoslása módjánál vannak. Részéről javasolja: 

Kéressék fel Ő felsége, hogy a kancelláriát a nála 
heverő pereknek az illető törvényhatóságokhoz leendő 
visszaküldésére utasítsa; azon egyházi személyeket, a kik 
a vegyes házasságokat akármi módon gátolták, ha hiva-

tásukat lelkiismeretükkel egyezőnek nem tartják, utasítsa, 
hogy hivatalaikról mielőbb mondjanak le. Kéressék fel 
Ő felsége, hogy az ország nagy örömére fölvett jelszava: 
a recta tueri alapján, a Gombos-féle példa szellemében, 
azon papokat, a kiknek gyöngéd lelkiismerete az ország 
törvényei megtartását nem engedi meg, hivatalaiktól és 
jövedelmeiktől mozdítsa el. Hiszi, hogy ezekre a hivatal-
vesztés elég büntetés lesz; nem kell a régi törvények 
szigorával martyrokat teremtenünk. 

A placetumra nézve nézete ez: Kéressék fel ő fel-
sége, hogy placetumot csak azon brevékre adjon, melyek 
hazánk törvényeivel világos összhangban vannak; ellen-
kezőleg tagadja meg. A placetum adhatásának joga az 
alkotmányos legfelsőbb őrködési jogon alapulván, az csak 
a végrehajtó hatalomtól származhatik. Az országgyűlés 
a placetum-adás jogát, habár kívánatos volna, a csak 
minden harmadik évben megújuló országgyűlés mellett 
practice nem gyakorolhatja. Ha pedig nem állana tisztá-
ban a fejedelem előtt, vájjon a pápai breve megegyezik-e 
törvényeinkkel ? Sőt ha az legkevésbbé is kétséges, mivel 
a törvények magyarázata a király és az országgyűlés 
közös joga, a placetum a legközelebbi országgyűlésig fel-
függesztendő s mindig ez elé terjesztendő. Különben min-
den bulla és breve, még ha időközben placetumot nyert 
is, országgyűlésről-országgyűlésre birálat végett a törvény-
hozás elé terjesztessék. Mert a törvényt végrehajtó hatalom 
e részben is sokszor túlmegy a korláton. Hiszi, hogy az 
ajánlotta módozat ki is vihető, alkotmányos is. 

A 3-ik véleményeltérés a törvényes sactio, vagyis 
a büntetés módozata körül forog. Sokan a vallásbeli 
kihágásokra, tehát az áldás megtagadására is, rögtöni 
büntetést kívánnak s a megállapítandó sanctiót már a 
jelenlegi felírásban szorgalmazzák. Klauzál úgy véleke-
dik, hogy az egyházi törvénytelenségek ügyében oly rep-
ressiv törvények hozandók, melyek a kihágásokat vagy 
pénzzel, vagy hivatalvesztéssel sújtsák, de ez majd a bün-
tető törvényben lesz megállapítandó. A büntetésekre nézve 
tehát jövőre incomplexu oly törvényt kíván hozatni, amely 
a bűntényeket teljesen kizárná. Mert a hol a klérus rést 
talál: okot vesz a törvénysértésre, s ha ez tovább is így 
megy: a vegyes házasságban élt embereket még el sem 
temetik. Tehát a büntető törvénykönyvben, külön cikkben, 
oly méltányos büntetést kell szabni, hogy az igazságos 
büntetésről maga a vétkes is meggyőződjék. 

Végre Zólyommegye azon eljárására nézve, hogy 
az áldás megtagadása esetében prot. lelkész is össze-
eskethesse a vegyes párt, megjegyzi, hogy ez az 1790/1. 
XXVI. t.-cikket egyenesen sérti; mert ez nyíltan paran-
csolja, hogy a vegyes házasságok kath. lelkészek előtt 
köttessenek. Zólyom ily eljárásra nem volt felhatalmazva. 
De mert intézkedésének az összekelt felek nem okai, hogy 
az így származott gyermekekre rossz következmények ne 
háramoljanak; indítványozza, hogy a Rendek külön sza-
kaszban intézkedjenek, hogy az ily házasságok szülöttei 
törvényeseknek mondassanak ki. Végre, midőn Klauzál, 
indítványait tömören összegezte: a javaslat sorsát a 
kerületi ülésben eldöntötte. Az elnök a következőkben 
mondá ki a többség megállapodását: 

1-ször: hogy a breve, pásztori levelelc s a placetum 
kiadása sérelem; 2-szor: hogy 0 felsége a tetszvény vissza-
vonására kéressék meg; 3-szor hogy a protestáns lelkész 
által összekötött házasságok s az ezekből született s szüle-
tendő gyermekek törvényesíttessenek. 

(Folyt, köv.) Futó Mihály. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulá-
sáért. 1 5 5 0 — 1 6 5 0 . Irta Révész Kálmán, A Magyar Prot. írod. 

Társaság kiadványa. Budapest, 1894 1—103 lap. 

Magyar protestáns egyházaink között talán egynek 
sincs olyan viszontagságos története, mint a kassai refor-
mátus egyháznak s kevés van ma abban a szerencsés 
helyzetben, hogy okmányokra támaszkodva, híven feltudná 
tárni küzdelmes múltját. A kassai egyház ebben is különb 
a többinél, mert mint a régi Felsö-Magvarország főváro-
sához illik, levéltára megőrizte annak egyháztörténelmi 
emlékeit, s e részben a XVI. és XVII. századra vonat-
kozólag felette gazdag. Az a kiváló szerep, melyet Kassa 
a múltban vitt, vissza tükröződik az ottani protestáns 
egyházak történelmének lapjain is, s ez teszi fontossá, 
közérdekűvé azt. S ha ilyen, ne csudálkozzunk rajta, hogy 
a legutóbbi öt év alatt a Révész Kálmán munkája már 
a harmadik monografia e tárgyban, ám előre kimondjuk, 
legjobb társai között; mert jóllehet a Pajkoss Endre 1 és 
ifj. Kemény Kajos 2 tanulmányai külön-külön, szintén szá-
mot tevő alapos dolgozatok, de világosság, közérthetőség 
dolgában felettük áll, s szerencsésen oldja meg, egészíti 
ki azoknak hézagait Révész kötete. 

Kassán, Henkel János, Erdélyi Antal, Batízi András, 
Dévay Bíró Mátyás, Benczédi Székely István, Szegedi 
Gergely, Huszár Gál reformátorsága következtében, korán 
gyökeret vert a reformáció, s ha ezen díszes névsoron 
végig nézünk, oda jutunk, a honnan Révész, már mint 
biztos pontról kiindulhatott: a kálvini irányú reformáció 
határozott fellépéséhez, térfoglalásához, Kassa lakosai na-
gyobb részben német, tót és csak kisebb részben állván 
magyarokból, a reformáció lutheri irányát fogadták el. 
A törzsökös lakosság — a német — vitte a vezérszerepet 
a városban, s ez féltékeny gonddal vigyázott az igaz 
augustana confessio sérthetetlen megtartása felett. Magyar 
hitszónok mindig volt a városban s ezek a magyar lakos-
sággal lélekben mind a kálvini irány követői voltak s 
1550-en innen, már elkezdődik a küzdelem, a szervez-
kedni akaró kálvinizmus és az augastana confessiótól egy 
hajszálnyira eltérni nem akaró városi magistratus között. 

Ezt a szomorüan érdekes százéves küzdelmet tár-
gyalja Révész Kálmán történeti hűséggel, pártatlansággal, 
elfogulatlanul, s munkájának összbenyomása, a kiváló 
készültségű, az eseményeket tárgyilagosan elbeszélő, ada-
tait az első forrásból merítő kitűnő történetírót árulja el, 
ki mindig szemei előtt tartja amaz igazságot: história 
est magistra vitae, testis temporum, lux veritates et nuntia 
vetustatis. 

Abban a százéves küzdelemben, melyet a kassai 
református egyház megalakulásáért vívott, az a szomorú 
tanúság tárul elénk, a mit fájdalom, hazai protestáns 

1 A kassai helv. hitv. egyház megalakulásának története. 
Sárospatak, 1889. 123 lap. 

2 A reformáció Kassán. Oklevéltárral. Kassa, 1891. 110 lap. 

egyházunk történetének megannyi lapja dokumentál: inter 
duos litigantes, tertius gaudet.. A kassai »testtel-lélekkel, 
mindhalálig erős lutheránus« városi magistratus, mely a 
testvér-felekezetnek nem engedett létezési jogosultságot 
kerítésein belől, s más vallását nem akart ismerni annak 
határai között : törvény erejével kényszeríttetett, hogy 
nemcsak a református, hanem a római katholikusoknak 
is tartozik templom, lelkészlak és iskolahelyet adni. Fogal-
mat nyújthat a városi tanács makacsságáról az, hogy 
még I. Rákóczi (lyörgy erdélyi fejedelemnek — pedig 
kapuit feltárta előtte — sem akarta megengedni, hogy 
olyan lelkipásztort tartson, a ki az úrvacsot'át kenyérrel 
szolgáltatja. Végre is az 1647. XIX. törvénycikknek kel-
lett kimondani a kassai reformátusok szabad vallásgya-
korlatát, templom, paplak, iskola számára az alkalmas 
helyet. 

De még ez sem volt elég. Kassa következetesen 
ellent állt még az országos törvénnyel szemben is, s az 
1649. évi pozsonyi országgyűlésnek ismét foglalkozni 
kellett velük s a XII. t.-c. már büntetés terhe alatt köte-
lezte a várost, az alkalmas helyiségek kimutatására, mivel 
azonban ennek sem akartak engedni: magának az ország 
nádorának kellett a törvény végrehajtására Kassára ki-
menni. Az ekkor kimutatott helyen csakhamar felépült 
a református templom és iskola, de 22 év múlva elvették 
tőlünk és ekkor egy újabb százados üldözés és szenvedés 
következett reájuk, melynek leirását a derék szerző más 
alkalomra igéri. 

Nem tartozik ugyan a kassai egyház százéves küz-
delmének történetéhez, de ha ennek keretén belől foglal-
kozhatott kimerítően a tisztelt szerző, a szikszói és deb-
reczeni zsinatot hirdető levelek évszámának és napjának 
egyedül helyes és döntő meghatározásával, megállapítá-
sával : csak történettudásunkat vitte volna előbbre, ha 
szólt volna valamit arról a Károli Sebestyénről, a ki 
1555. június 24. Óváron kelt levelében magát püspöknek 
irja (városi levéltár 1824/29. sz.). Kemény Lajos munká-
jának ismertetésekor felhívtam erre a kassai levéltárhoz 
közel levők figyelmét, de mindeddig nagy hallgatás volt 
reá a válasz. Most mikor egy Révészt kérek fel reá, hiszem, 
hogy meghallgattatom. 

Ismételve üdvözöljük Révész Kálmánt kitűnő mun-
kájáért ; a kassai egyház, mely a XVII. században hiába 
keresett Dunántúl lelkészt, im egy Béky után itt találta 
fel azt, a kit a magyar protestáns egyháztörténeti iroda-
lom örömmel vall magáénak, s mindenkor szívesen üdvözöl. 

Thúry Etele. 

BELFÖLD. 

A prot. országos árvaegyesület közgyűlése. 
Hazánk ez első és egyetlen országos jellegű árva-

nevelő prot. egyesülete április 11-én tartotta ez évi köz-
gyűlését Budapesten, az evangélikusok Deák-téri dísztermé-



ben. Tagok a választmánybelieken kívül csekély számmal 
voltak jelen. A közgyűlést dr. Kovácsy Sándor egyes, elnök 
vezette, ki Szász Károly püspök megnyitó imája után 
kegyeletes szavakban emlékezett meg hazánk és egyházunk 
nagy halottjáról, Kossuth Lajosról, kinek halála fölött az 
egyesület jegyzőkönyvileg fejezte ki részvétét. 

A választmány jelentéséből, melyet dr. Csengey 
Gusztáv titkár olvasott fel, örömmel értesült a közgyűlés 
az egyesület szép haladásáról, melyet a lefolyt évben is 
tett. Az egyesületnek volt a mult évben 432 rendes és 
84 rendkívüli tagja ; szaporodás az előző évhez képest 21. 
Anyagilag is haladast jelez a mult év. A női választmány 
által rendezett karácsonyi gyűjtés 161 frttal, a szokásos 
bál 684 frt 24 krral jövedelmezett többet az előző évek-
nél. A belügyminiszter a néhai gróf Karácsonyi Guidó-féle 
alapból 4000 frtot engedélyezett, Fuchs Rudolfné néhai 
férje emlékére 1000 frtot, hatvani Deutsch Bernátné elhunyt 
férje nevére 500 frtot, Bodendorfer Sándorné 500 frtot, 
dr. Takács Lajos 200 frtot, Drexler Béláné 200 frtot, 
Kéler Napoleon szintén 200 frtos alapítványt tettek. Nagyobb 
adományok folytak be : a jótékony célú állami sorsjáték 
jövedelméből 906 frt 49 kr., a »Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap« gyűjtéséből 586 frt 15 kr., Budapest városá-
tól 400 frt, a pesti hazai első takarékpénztártól 300. az 
első magyar által, biztosító társaságtól 100, Gaál Lajos-
tól 100, a magyar orsz. központi takarékpénztártól 50, 
az egyesült budapesti takarékpénztártól 50. Bupprecht 
Káldy Zina úrnőtől 50, egy vidéki közjegyzőtől 80, egy 
névtelen (rákospalotai földműves-) asszonytól 50 frt stb. A 
Zámory Kálmán-féle 50 ezer frt hagyaték a folyó évi 
bevételek között lesz elszámolva. 

Az egyesület árvaházában a mult évben ellátást és 
nevelést nyert 100 fiú és leány-gyermek, nevelési segély-
ben részesült 30—100 frt közötti összegekben 1222 frt 
50 kr. erejéig az ország különböző részeiben 22 árva és 
árvasegélyezési célra a komáromi ev. és ref. gyülekeze-
teknek kiadatott a Wagner-alapból 240 frt. Az árvaházban 
nevelt 100 árvának csaknem fele vidéki, a többi fővárosi, 
a segélyezettek csaknem mindnyájan vidékiek. 

Az egyesület kiadása volt a mult évben 21,739 frt 
83 kr., bevétele 19,580 frt 73 kr. Az egyesület vagyoni 
állása 1893. december 31-én volt a mintegy 150 ezer frtos 
Wagner-alappal együtt 327,642 frt 20 kr. Vagyonszaporulat 
2795 frt 6 kr. 

Az úgynevezett továbbképzési intézménynek, azaz 
a szabály szerint kilépésre érett növendékek tovább-
képzésének áldásában a lefolyt évben 9 növendék részesült, 
közűlök 3 ki is tanulta az önkényt választott szakpályát: 
egy kisdedóvónő, kettő könyvezető lett, 2 fiú-növendék 
vidéki tanítóképezdébe, 1 leány óvóképezdébe s 3 leány-
növendék az árvaházból jár ki szakiskolába. A mult évi 
100 árva között 59 fiú és 41 leány; 75 növendék az 
intézet 6 osztályú elemi iskolájában tanul; a református 
főgimnáziumba kijár 2, a belvárosi reáliskolába 1, pol-
gári fiúiskolába 8, polgári leányiskolába 13, női iparisko-
lába 1, a háztartásnál van alkalmazva 1. 

Az árvaházban, mint e Lapban ennek idején említve 
volt, f. évi január 1-én meghonosíttatott a fiúk számára a 
kézügyessági oktatás, az úgynevezett »slőjd« ; a leányok 
számára a fehérnemű és ruha-varrás és szabás. Azt 
Guttenberg Pál tanár, ezt két kézimunka-tanítónő tanítja. 

Az intézet egészségi viszonyai nagyon kedvezők voltak 
a mult évben is. Az árvák a nyarat Zebegényben, a zöld-
ben töltötték; intézeti orvosként a mult évben is dr. Szon-
tágh Félix működött. 

A közgyűlés a szép haladásról tanúskodó jelentést 
örömmel vette tudomásul, a választmánynak a pénzkezelés-
ben a fel mentvényt megadta s egyszersmind a választ-
mány javaslatához képest felkiáltás útján megejtette a 
választásokat. Az egyesület körül sok éven át kiváló érde-
meket szerzett, báró Kochmeister Frigyest és nejét, özv. 
Székács Józsefnét, özv. Haberern Jonathánnét, özv. Hunfalvy 
Pálnét és özvegy Zámory Kálmánnét tiszteletbeli tagokká 
választotta. Az igazgató választmányba beválasztotta Horváth 
Sándor budapesti ev. lelkészt, a számvizsgáló bizottságba 
pedig Nádossy György, dr. Jármay Gyula és Grötschel 
Imre egyes, tagokat. 

A most lefolyt közgyűlésen felolvasott évi jelentés is 
bizonyítja, hogy országos árvaegyesületünk évről-évre 
gyarapszik, erősödik, terjeszkedik. S ezt bizonyára örömmel 
szemléli minden prot. ember. Mi azonban ezt a fejlődést 
még erősebnek szeretnők látni. Különösen azt, hogy egyes 
nemzetiségt és vegyes vallású vidékek alkalmas helyein az 
országos egyesület erejével támogatva vidéki árvaházak és 
szeretetházak, alapíttatnának, melyekben az ezer és ezer 
elzüllésnek induló árva menedéket nyerve, a magyar 
haza és prot. egyház fiává, leányává neveltethetnék. Részünk-
ről nem szűnünk meg addig zörgetni, mozgolódni, míg a 
székes fővárosi országos árvaegyesület szavunkat meg-
hallva, kezébe nem veszi a vidéki árvagondozás szervezé-
sének megindítását. Ekkor lesz nevének megfelelőleg igazi 
»országos* árvaegyesület. Sz. F. 

A tiszántúli egyházkerület köréből. 
A tiszántúli egyházkerület közgyűlése április 9. és 

következő napjain tartatott meg Debreczenben. A közgyű-
lésen Kiss Áron püspök és Horthy István főgondnok-
helyettes elnököltek. 

Kiss Áron püspök évi jelentésében meleg szavak-
ban emlékezett meg Kossuth haláláról. »Kossuth Lajos 
— mondá az ősz püspök — életének minden mozza-
natában, úgy elért csudás sikereiben, mint a balsors 
sujtolása alatt, a száműzetés és hontalanság égető fájdalmai 
között, az igazi protestáns nagyság mintaképe gyanánt 
ragyog, örök dicsőségére hitelveinknek, örök büszkeségére 
a magyar protestantismusnak.« A közgyűlés egyhangúlag 
hozzájárult a püspök előterjesztéséhez. Az egyházpolitikai 
kérdésekről szóltában, a püspök azt mondá: »Egyházunk 
a maga Szentíráson alapuló hitelveinél fogva csak biza-
lommal tekinthet e küzdelem óhajtott diadala elé, mert 
a liberalizmus győzelme a mi győzelmünk is. s minél 
inkább vérévé válnak az igazi felvilágosodás és szabad-
ság eszméi egész nemzetünknek, annál inkább várhatni, 



hogy a teljes jogegyenlőség a hitfelekezetek közt is meg-
szilárdul. Legyünk azért erős hittel és jó reménységgel*. 

A különböző bizottságok megalakítása u^ín hosszas 
vita indult a beregi esperesválasztás ügyében, melyre 
vonatkozólag a kiküldöttvizsgáló bizottság bár több sza-
bálytalanságot konstatált, a közgyűlés a pro et contra 
történt felszólalások meghallgatása után szavazattöbbséggel 
mégis az előadó Tóth Sámuel azon indítványát fogadta el, 
hogy a választás erősíttessék meg A beregi esperes tehát 
SütÖ Kálmán b.-somi lelkipásztor. Lapunk régi munkatársa. 

Az új Egyházi törvények végrehajtásának módoza-
tairól szóló rendszabály-tervezetet a közgyűlés némi eszme-
csere után elfogadta. Nevezetes benne, hogy a kisebb 
gyülekezetekben a vagyoni ügyek intézésére a teljes köz-
gyűlés, a nagyobb gyülekezetekben pedig képviseleti gyűlés 
szerveztetik. Az egyházkerület gyülekezeteinek összes sza-
vazata az eddigi 583 helyett 743 lesz. 

A második napi ülésen főként iskolai ügyek voltak 
szőnyegen. 

A debreczeni főgimnáziumi tanárikar javaslatára az 
igazgatóságról és tanári állásáról is lemondott Tüdős 
János helyére igazgatónak 6 évre egyhangúlag megválasz-
tották Dóczy Imre főgimnáziumi tanárt. Egyszersmind 
szerveztek egy új classicaphilologiai tanszéket, melynek 
betöltését a nyáron rendkívülileg összehívandó tanár-
választó küldöttség eszközli, mely tudvalevőleg az egyház-
kerület és a debreczeni eklézsia 8—8 tagjából szokott 
megválasztatni. 

A debreczeni tanítóképeedében szervezett rajztanári 
tanszék betöltésére megalakulván a tanárválasztó küldött-
ség, az bejelentette, hogy három pályázó jelentkezett, 
ú. m. Bakos Tibor nagy-kőrösi, Krisztiani István szentesi 
és Dékáni Árpád halasi tanár. A beadott 16 szavazat 
közül Bakos Tibor 15-öt, Krisztiáni 1-et kapván, Bakos 
a tanítóképezde rendes tanárává megválasztatott. 

Az egyházkerületi világi aljegyzői állásra beérkezett 
553 érvényes szavazatból 318-al dr. Baczoni Lajos debre-
czeni jogtanár választatott meg s másnap a hivatalos 
esküt le is tette. 

A dr. Török József halálával megüresedett orvos-
tanári tanszék ideiglenesen dr. Tüdős Kálmán-nal töltetett 
be. Búzás Pál jogtanár kértére, ki huzamosb idő óta 
betegeskedik, tanszékét Des Combes Henrik és Takács 
Ferencz ügyvédek látják el helyettesi minőségben. 

A debreczeni jogakadémián a tanárikar előterjesztése 
szerint két új tanszék volna szervezendő. A közgyűlés a 
javaslat értelmében átír Debreczen városához, hogy általa 
a főiskola fejlesztésére már megszavazott 100 ezer frtot 
vagy ennek 5%-os kamatját tegye folyóvá. 

Az »Őrálló* szerkesztője által kért subvenció tárgyá-
ban a közgyűlés kimondja, hogy ily célra nincs pénz-
alapja, még a Debreczenben szerkesztett prot. lapnak sem 
adhat segély; de erkölcsi támogatását szívesen megigéri 
s e végből az esperesek fel fogják szólítani a gyülekezetek 
elöljáróságait, hogy támogassák a »Őrálló «-t, mely a 
protestantismusnak hasznos szolgálatokat tesz. 

A baptisták, nazarénusok ügyében kiadott miniszteri 
rendelet tárgyában elfogadtatik a bihari egyházmegyének 
azon indítványa, hogy felirat intéztessék a vallásügyi 
miniszterhez az iránt, hogy mindaddig, míg a baptisták 
és nazarénusok törvényes formában ki nem lépnek a ref. 
egyházból: köteleztessenek a ref. lelkészi, tanítói és egyházi 
terhek viselésére. 

A harmadik napi tárgyak között a legfontosabb a 
tanítói fizetések rendezése, melyre vonatkozólag a köz-
gyűlés felhívja az egyházmegyéket, hogy a tanítói fize-
téseket a törvényben előirt 300 frt minimum és 250 frt 

korpótlék alapján haladéktalanul eszközöltessék; a nagy-
bányai egyházmegye 400 frt minimumot ajánló indítványa 
mellőztetett. 

A negyedik napon kiválóan fontos ügy volt a tiszán-
túli gimnáziumok kerületi felügyeletéről szóló1 szabály-
rendelet, melynek lényege az, hogy külön díjazással egyház-
kerületi felügyelői hivatal szerveztetik. 

Tiszántúli. 

Első egyházi értekezlet Felsőbaranyában. 
Az evangelizáció eszméje, melynek ez a Lap a 

megindítója és fő-fő szószólója, mind nagyobb tért hódítva 
terjed, áthatván nemcsak nekünk protestáns lelkészeknek 
— kiknek ez életkérdés — hanem világi urainknak 
kebelét is. Ennek tanúbizonysága az a jelentőségteljes 
esemény, hogy felsőbaranyai egyházmegyénk területén, 
Morvay Ferencz egyházmegyei tanácsbiró és főjegyző 
lelkes felhívására megalakítottuk »Okor-sziget-vidéki egy-
házi értekezlet* nevezete alatt az első felsőbaranyai egy-
házi értekezletet, folyó év és hó 11-én Baranya-Sellyén. 

Még a mult 1893-ik év november havában bocsá-
totta ki Morvay Ferencz emlékiratát, melyben a beállandó 
változások, hogy készületlenül ne találjanak bennünket, 
a sziget- és okor-vidéki lelkészeket, tanítókat s az eszme 
iránt lelkesülő minden nemes emberbarátokat tömörülésre 
hívja fel. A felhívás nem volt a pusztában kiáltó szó! 
Megértettük a kor intő szavát, az ige testet öltött, és az 
értekezlet megalakult. 

A felhívásra megjelent 20 lelkész, néhány tanító- és 
világi uraink közül is egy hithű protestáns, Fazekas Sándor 
földbirtokos és a felsőbaranyai egyházmegye világi tanács-
birája. A lelkészek között ott volt egyházmegyénk új 
esperese, Dányi Gábor. 

Az értekezletet az összehívó Morvay Ferencz nyi-
totta meg, felhiván egybegyűlteket a 37. dicséret 1-ső 
versének eléneklésére, miután Bosznai Sándor egyház-
megyei tanácsbiró úr, szívből jövő s szívhez szóló imája 
következett, melyben Isten áldó és óvó kegyelmét esdi 
az összegyűlt értekezletre. Majd Kimithy Lászlót a kor-
elnöki és Józan Sándort a korjegyzői szék elfoglalására 
felhiván felolvassa az általa kidolgozott alapszabály terve-
zetet, melyből én, meglévén győződve arról, hogy ez alap-
szabálytervezetet maga a kidolgozó részletesen ismertetni 
fogja, csak az értekezlet célját említem fel. Az értekezlet 
célja: a) a reform, egyházi életben felmerülő fontosabb 
elvi kérdések ismertetése és megvitatása; b) a vallás-
erkölcsi élet intenzivebbé tételére ú. n . : legényegyletek, 
olvasó-körök, szegényeket, árvákat gyámolító intézmények 
kezdeményezésére és támogatására irányuló mozgalmak 
kezdeményezése; c) a hit és erkölcsi élet előbb vitelét 
célzó vallásos füzetek terjesztésének előmozdítása stb. 
Melyet hogy az értekezlet meg is valósíthasson, alap-
szabályilag csekély tagsági díj fizetése is elfogadtatott. 

Az alapszabálytervezet elfogadása után következett 
a tényleges megalakulás, megválasztván az értekezlet az 
alapszabályok értelmében tiszti karát 5 évi idő tartamra. 



Elnök lett a kezdeményező Morvay Ferencz, alelnök 
Bosznai Sándor sellyei lelkész, pénztárnok Nagy Imre 
mecskei, jegyző SzÖllŐsy Antal szent-erzsébeti lelkész. 

A megalakulás után Bosznai Sándor sellyei lelkész 
olvasta fel »Mit kell tennünk* című eszmékben gazdag 
szép értekezését, melyben megmaradásunk főfeltételeként 
a minden téren és teljes buzgalommal teljesítendő evan-
gelizációt tűzi ki főcélul és teendőül. Ezután elnök Morvay 
Ferencz olvassa fel nagy műgonddal kidolgozott érteke-
zését az »affiliáció*-ról, melyben az affiliáció eszméjének 
úgy elméleti mint gyakorlati oldalát nagy és sok tanul-
mányra valló alapossággal fejtegeti. (A felolvasásokat 
készséggel közli e Lap szerkesztője.) 

A nagy elismerés, éljenzéssel fogadott értekezések 
után Dányi Gábor esperes úr indítványt terjeszt elő, hogy 
e szép értekezés kinyomattassék, minden egyes tagnak 
megküldetvén, az őszi értekezlet első főtárgyául tűzessék 
ki, hogy azt mindenki jól megismervén alapos eszmecsere 
tárgyát képezhesse. Az indítvány nagy lelkesedéssel talál-
kozik, de részint a kezdet nehézségére, részint meg abból 
folyó nagy szegénységünkre való hivatkozással el kellene 
e fontos eszmét ejtenünk, midőn feláll a protestáns hit-
buzgóságáról ismeretes, minden nagy és nemesért lelke-
sedő Fazekas Sándor egyházmegyei tanácsbiró úr és azon 
nemes ajánlatot teszi, hogy ő hajlandó emez értekezést 
saját költségén kinyomatni. Az értekezlet Fazekas Sán-
dornak e szép áldozatkészségeért jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott. 

Első értekezletünk ezzel véget ért, előbb a jövő őszi 
értekezlet helyéül Szent-Lőrinczet tűzvén ki. 

Ezzel véget ér az én rövid ismertetésem is, de nem 
állhatom meg, hogy midőn zsinatunk és dunamelléki 
egyházkerületünk is szükségesnek tartja az egyházi érte-
kezletek megalkotását, fel ne emeljem még egyszer igény-
telen szómat és ne kiáltsam: Ti, kiket őrállóul rendelt 
az Úr, vigyázzatok! Az idő int! Serkenjetek tel! Siesse-
tek nemcsak a lelkészi, hanem a tágabb értelemben vett 
egyházi értekezleteket is megalkotni. 

Szent-Erzsébet, 1894. ápril hó 12-én. 
Szőllösy Antal, 

ev. ref. lelkész. 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

II. A fejedelem megbízásai. Alvinczi betegsége. A fejedelem 
Kassán lakadalmazik Brandenburgi Katával s megadományozza 
Alvinezit a hutkai malommal. Újabb hadi mozgalmak. A lőcsei 
béke. A fejedelem által tervezett erdélyi akadémiára kiszemelt 

tanárok 1625-1626 . 

Míg a Budeussal való viszály tartott, sem hagyta 
félben Alvinczi politikai s egyéb misszióit, melyeket Bethlen 
Gábor fejedelem bizott reá. Ezt igazolják a fejedelem levelei 
Alvinczihoz. 

Igy a fejedelemnek 1625. június 17. kelt leveléből 1 

tudjuk, hogy Alvinczi gondoskodott Szcnczi Mihályról. 
ki talán a fejedelem alumusa, vagy megbízottja volt, valami 
ügyben, hogy a somogyiakat Abaújban, háborgatják, 
(talán vallásuk miatt), kiknek megvédelmezését a fejede-
lem a kassai generálisnak komolyan megparancsolta. 

1625. június 26. kelt levelében Veichardus Scultetus 
udvari orvos nejét s családját bizza Alvinczi gondjaira a 
fejedelem és kéri: hogy míg a nevezett orvos a fejede-
lem ügyében a német birodalomban jár., ezeknek legyen 
gondviselőjük Kassán.2 

1626. január 9. ismét egy bizalmas levelet kap 
Alvinczi a fejedelemtől, mely 1625. január 5. kelt s 
melyben elpanaszolja a fejedelem, hogy a külső udvarok-
hoz s különösen Berlinbe küldött Jevelei s ajándékai 
Tokajnál a Tiszába merültek. Az 'ügyetlen révészek fel-
borították a csolnakot s maga a fejedelem postája Czakő 
Mihály is a vízbe veszett. Á fejedelem úgy rendelkezett, 
hogy ha feltalálja a vízben a leveleket, Kassára vigyék 
s onnan továbbítsák Alvincziék »németül tudó igaz ember« 
által ; de minthogy lehetséges, hogy a vízbe hullt levelek 
nem kerülnek elő : újakat is íratott a fejedelem, Alvinczira 
bizván, hogy vagy a fejedelem postáját küldje tovább a 
Németbirodalomba egy németül tudó igaz emberrel; vagy 
mást, a kik aztán éjjel-nappal menve, a fejedelem előre 
küldött komornyikjának kézbesítsék. Tudatja azon hírt is, 
mely szerint az új palatínust (a tőle elpártolt Thurzó 
Szaniszlót), megölték volna, »az a kit felettébb nem saj-
nálna*. Fölkéri azután Alvinezit, hogy a kassai fejedelmi 
szállást nézze meg s tudósítsa, ha vájjon rendelkezéseit 
megtartották-e? Tudósítást kér a kassai piacról is és 
biztosítja Alvinczi útján a felső-magyarországi statusokat, 
hogy a részére szállítandó élésért, tisztességesen meg fog 
fizetni Kassán. Végül 1626. február 7-kére Kassára 
ígérkezik.3 

Ugyancsak e tájon kelt leveléből a fejedelemnek, 
megtudjuk, azt is, hogy Alvinczi ez idotájt nehéz beteg 
volt; de a miből szerencsésen felüdült, mely felett őszintén 
örvend a fejedelem. E levél különben híreket is közöl; 
Alvinczivel jelesül, hogy a császár minden követ meg-
megmozditott a választó fejedelemnél (Berlinben), hogy a 
fejedelem »favorát elbontsák* ; hogy a fejedelem jegyese 
nyilvánosan vallást tett az ordhodox (református) hitről 
és úr vacsorázott stb.4 

A fejedelem csakugyan eljött Kassára, hol kissé meg-
késett lakadalmát ünnepelte Brandenburgi Katalinnal. A 
menyasszony ugyanis útközben himlős lett s ez késleltette 
beérkezését. 1626. március 2-kán azonban még is meg-
tartatott a lakodalom Kassán, addig nem látott pompával.5 

Mielőtt pedig a fejedelmi pár Kassáról, székhelyére 
Erdélybe távozott volna: 1626. március 9-kén a hűséges 
tanácsost Alvinczi Pétert, a hutkai malommal s némi jószág-
gal adományozta meg a fejedelem a Hernád mellett 
»indíttatva — mondja az adomány — levélben a feje-
delem, azon különös kegyelet és jótékonyság által, melylyel 
mi az egyházi személyek iránt viseltetünk s a mikkel az 
egyházi személyeket jutalmazzunk; indíttatva különösen 
tiszteletes Alvinczi Péternek a kassai magyarok első lelki-
pásztorának. az Isten igéje szolgájának, a mi őszintén 
kedvelt hívünknek többféle érdemei, erényei és lelki tulaj-

1 Szilágyi S. »Bethlen G. és a kassai pap*. 18 — 19 lap. 
2 Szilágyi S. » Bethlen G. és a kassai pap.« 18—19. lap. 

(Eredetije gyulafehérvári káptalani levéltárban stb.) 
3 Bethlen G. polit. levelei. 415—416. lap. Ered. Gyula-

fehér várott. 
i Sárospataki füzetek 1860-ik folyam 551. lap. 
5 Szilágyi S. »Bethlen G. életrajza* 24. lap stb. 



donai által, a mikkel a legfelségesebb Istentől felruházva és 
felékesítve van; a mikről őt nemcsak a mások ajánló 
bizonyság-levelei folytán, hanem saját tapasztalatunk után 
is ösmerjük . . .« 1 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 
** A magyar nő jogai. A Mária Dorothea-Egyesü-

let 1894. febr. 22-iki estélyén tartott előadás. Irta dr. Gsíky 
Kálmán műegyetemi tanár. Különlenyomat a Nemzeti 
Nőnevelésből. — A magyar nőknek régibb és újabb tör-
vényeinkben és törvényerejű szokásainkban biztosított 
jogairól szól ez az érdekes felolvasás. Ismerteti 1-ször 
az életkorhoz kötött személyi jogokat, azután 2-szor a 
gyermekek fölötti hatalmat a gyámi és gondnoki tiszt 
gyakorlása tekintetében, majd 3-szor a leányok fiúsítását, 
4-szer a leányok vagyoni jogait, 5-ször azon jogokat, 
melyeket a férjes és az özvegy asszony élvezett. A dol-
gozat második részében a nőket megillető közjogról, az 
uralkodás jogáról, a politikai jogokról, a nők hivatalké-
pességéről, kereskedelmi és iparjogáról értekezik. »A teljes 
jogegyenlőséget — mondja szerző — s kivált a politikai 
jogoknak a nőkkel való megosztását azonban se kívána-
tosnak, se kivihetőnek nem tartom. Hajlamaik, tehetségeik, 
egész kedélyi lényök, fiziologiai tulajdonságaik, erényeik 
és fogyatkozásaik a tevékenységnek más, szebb, verőfénye-
sebb és melegebb vidékeire utalják őket, mint a milyen 
a közéletnek és politikának rideg, sikamlós, olykor pos-
ványos és fertőzött talaja; mint a milyen az örökös lét-
harc tere«. — A biztos tárgyismerettel és lendületesen 
irt tanulmány nagyon tanulságos olvasmány. 

** Pál apostol életéből, dr. Masenyik Endre e 
becses munkájából az V—VH-ik füzet most hagyta el a 
sajtót. A vaskos füzetben szerző a Pál apostol arábiai 
tartózkodásának ismertetését fejezi be. Azután a munka 
Il-ik részében, mely »Az alapvetés kora« címet visel, a 
megtért és hivatására előkészült apostol igehirdető és hit-
térítő munkásságát ismerteti, és pedig először Damaskus-
ban, hol az üldöztetés első próbáját kellett kiállnia. Majd 
a Jeruzsálemben kifejtett apostoli tevékenységét és Péterrel 
való megismerkedését ismerteti és méltatja szerző. Tovább 
az apostolt működésének új központjába, Antiochiába és 
környékére kiséri szerző, s a pogánymisszió megkezdését 
rajzolja, még pedig itt is, mint az előző szakaszban, nem 
a Cselekedetek könyvének, hanem folytonos kritikai észre-
vételek kíséretében az apostol saját elbeszélésének fonalán 
haladva. A következő szakaszban a jeruzsálemi konvent 
eleven rajzával találkoznuk, melyben a szereplő szemé-
lyek és kérdések élénk világításban vannak feltüntetve. 
»A nagy jelenet* című szakaszban a Pál és Péter közötti 
elvi eltérés festése ragadja meg figyelmünket. A következő 
pont az apostolnak Galáciában kifejtett hittérítő munkás-
ságát, az azutáni meg a macedóniai tevékenységét ismerteti, 
és pedig sorra a Philippiben, Thesszalonikában, Beroában 
végzett apostolkodását. A füzet a nagy apostol görög-

1 Latin kivonatát közié Szilágyi S. a kassai levéltárból a 
»Századok« 1882-ik foly. 607 lapján. 

országi, nevezetesen az athénéi-korinthusi útjának ismer-
tetésével záródik. — Az a tudományos alaposság és színes 
előadás, melyet az előbbi füzeteknél immár kiemeltünk, 
a mostani hármas füzetben is előnyösen jellemzi a Masznyik 
könyvét. A június hó elején megjelenendő szintén hármas 
füzettel »Pál élete* be lesz fejezve, theol. irodalmunk 
pedig egy valóban értékes munkával gazdagabb lesz. 

** A Magyar Tájszótárból, melyet a m. t. aka-
démia megbízásából Szinnyei József egyetemi tanár szer-
keszt, megjelent a 4-ik füzet, megly egérfog-tói foná-ig 
terjed. Ez a füzet is arról tesz bizonyságot, hogy a szer-
kesztő nagy szorgalommal gyűjtötte össze az élő magyar 
nyelv szórészletét, miben jelentékeny segítségére volt a 
Magyar Nyelvőr, mely évek során roppant tájszó-halmazt 
gyűjtött össze. Az irodalom és nyelvészet munkásainak nél-
külözhetetlen segédkönyv, melyben sok tetszetős és használ-
ható kifejezést találhatnak. — A 150 ívre, tervezett s 
évenként három tízíves füzetben megjelenő nagy munkát 
Hornyánszky Viktor adja ki; ára füzetenként 1 frt, egész 
évre 4 frt. Főiskoláink könyvtáraiban nélkülözhetetlen 
munka. 

** Gyászbeszéd és ima, melyet Kossuth Lajos 
dicső hazánkfia gyászünnepélyén, Abaúj-Szántón 1894. 
április 1-én tartott Gzékus László ev. lelkész. Ára 10 kr., 
kapható szerzőnél. — V. Mózes XXXIV. 5—8. verseiből vett 
alapige nyomán Kossuth Lajost Mózeshoz hasonlítva, szól 
1-ször a mi távozó Mózesünkről, azután 2-szor az ő sirató 
népéről. Bibliai kenettel, hazafias érzésekkel teljes szónoki 
mű. A füzet végén közölve van Sántha Károlynak Lapunk-
ban megjelent költői Fohásza Kossuth temetésekor. — 
A füzet tiszta jövedelme az Abaúj-Szántón alapítandó 
»Kossuth-alap«-ra fordíttatik. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténeté-ből 
(szerk. Beöthy Zsolt) megjelent a 18-ik füzet. Nagydíszű 
színes mű melléklete: Kinizsiné- Magyar Benigna imád-
ságos Icönyvé-nek, az ú. n. Festetichkódexnek, 2-ik. kezdő-
lapjáról vett gyönyörű facsimilé, melynek kezdőbetűjében 
a kisded-Jézust tartó szűzanya, a lap alján a tulajdonos-
nak angyalok által tartott címerképe látható élénk színe-
zésben. A szöveghez a fedő-lap nyújt magyarázatot. — 
A füzet tartalmilag is nagyon érdekes: Szécliy Károly 
befejezi benne Bessenyeiről és társairól (Báróczy, Naláczy, 
Barcsay) a mult füzetben kezdett cikkét, s a Franciások 
itthon című új fejezetben szól Orczyról, Telekiről, Ányosról 
és Péczeli Józsefről. A következő cikkben: A deákosok 
címe alatt Négyesy László a mult században keletkezett 
klasszikai irodalmi irányról értekezik, részletesen ismer-
tetvén különösen Baróti Szabó, Rájnis és Révai költői 
működését, a közöttük folyt prozódiai tollharcot s végül 
a »Magyar Horác«-nak nevezett Virág Benedek költői és 
történeti műveit. Az utolsó cikkben EndrÖdi Sándor, 
Dugonics András méltatását kezdi meg, e füzetben első 
munkáit s a nevezetessé vált Etelka című regényét ismer-
tetvén. A szövegben ismét sok irodalmi vonatkozású 
illusztráció van: Bessenyei síremléke, Báróczy, Orczy, 
Péczeli, Baróti, Szabó, Rájnis, Virág, Dugonics arezképei, 
Teleki, Ányos, Péczeli, Baróti, Rájnis aláírásai, Virágnak 
budai lakóháza s egy költeménye kézírati hasonmásban, 
Dugonics Etelkájának címképe stb. A hézagpótló vállalat 
füzetenkint jelenik meg s 40 krért minden könyvkereske-
désben kapható. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A szatmári egyház ürességben 
levő egyik, lelkészi állására 428 szóval 129 ellenében 
Báez István kisvárdai lelkipásztort választották a gyüle-
kezet tagjai. — A debreczeni főgimnázium igazgatójává 
a tanárikar ajánlatára egyhangúlag Dóczy Imre tanárt 
választotta a tiszántúli egyházkerületi közgyűlés. — A 
debreczeni tanitóképezdében szervezett rajztanári tanszékre 
három pályázó közül Bakos Tibor nagykőrösi tanárt 
választotta a tiszántúli egyházkerület és a debreczeni 
egyház együttes bizottsága. — A tiszántúli egyházkerület 
világi aljegyzőjévé az egyházak szavazatának többségével 
dr. Baczoni Lajos debreczeni jogtanár, a debreczeni prot. 
lap társszerkesztője választatott. — Az erzsébet-vdrosi 
körlelkészi állásra Szász Domokos erdélyi püspök 17 ;'pá-
lyázó közül Zayzon János székelyudvarhelyi vallástanárt 
nevezte ki. — Bornemisza József, az alsóborsodi egyház-
megye esperese az Egerlövőn tartott egyházmegyei gyű-
lésen leköszönt, s az esperesi teendők ideiglenes vezeté-
sével Tóth Dániel miskolczi lelkész bízatott meg. — A 
lévai evang. egyház lelkipásztorává egyhangúlag Bándy 
Endre eddigi helyettes lelkészt választották a gyülekeze-
tek tagjai. 

* Az egyházi közalap végrehajtó bizottsága 
ápril 19-én Budapesten tartja ez évi gyűlését. 

* Az országos lelkészi gyámintézet alapszabály-
tervezetét a konvent által e célra kiküldött bizottság el-
nöke, Szász Domokos erdélyi püspök Széli Kálmán esperes 
segítségével elkészítette. A nagyfontosságú munkálatból 
az alapszabály-tervezetet és az indokolás egy részét mai 
számunk közli. Felhívjuk rá olvasóink figyelmét. Az egész 
lelkészi kart és az összes lelkészi családokat közvetlenül 
érdeklő nagy dolog ez. A konventi bizottság Budapesten 
ápril 17-én vette tárgyalás alá a javaslatot. A tárgyaláson 
jelen voltak Szász Domokos püspök elnöklete alatt Szász 
Károly, Baksav Sándor, Szilassy Aladár, Széli Kálmán, 
Kiss Gábor és Sárkány Lajos bizottsági tagok. A bizott-
ság beható tárgyalás után általánosságban elfogadta a 
Szász D.-féle javaslatot s azt Lapunk zártáig nagy rész-
ben részleteiben is letárgyalta. 

* Az 1848-dik évi XX-ik törvénycikk a kép-
viselőházban ismételten eszmecsere tárgyát képezte a 
pölgári házasság fölötti zárbeszédek alkalmából. Appo-
nyi gróf újból elmondta, hogy a »protestáns egyházak 
állami dotációjának felemelése és biztosítása azon fokig, 
hogy az az 1848. XX. t.-c. szellemének megfeleljen, meg-
oldandó kérdés, akár módosítjuk az 1868. LIII. törvény-
cikket akár nem, akár behozzuk a polgári házasságot, 
akár nem«. Egyszersmind kimutatja azt is, hogy a prot. 
egyházak egyenjogúság szompontjából a polgári házasság 
által semmit sem nyernek. Eötvös Károly pedig meg-
magyarázta a székesfehérvári egyházkerületi gyűlésen minap 
tett egyházpolitikai nyilatkozatát: Mondottam azt, hogy 
az Ország területén minden egyház óriási adományokat bír 
az államtól; bír az erdélyi lutheránus egyház, a mely nem 

magyar és sokszor ellenségünk volt; bír a görög keleti s bír a 
görög katolikus és bír a római egyház, a mely híveinek tete-
mes részében szintén nem magyar: de a kizárólag magyar 
református és a magyarországi lutheránus egyháznem bír egy 
morzsát sem. Mondottam azt, hogy az 1848. XX. t.-c. eszméjé-
nek érvényesülnie kell, mert egy ilyen őrült és bolond 
állapot, hogy a magyar nemzet és a magyar állam épen 
leghívebb, minden tagjában hű és magyar egyhazának ne 
adjon semmit, míg a többit sokszor a magyar állam ellen 
felhasználható óriási mértékű hatalmas dotációban része-
síti: ilyen bolond állapot tovább fenn nem állhat*. Apponyi 
gróffal szemben egyszersmind megjegyezte, hogy a római 
egyház s általában az egyházak vagyonát szekularizáltaim 
nem akarja; hanem fentartja benyújtott határozati javaslatát, 
hogy a kormány utasíttassék ez irányban törvényalkotásra. 
Sajnos, hogy a többség ezt a határozati javaslatot most 
mellőzte s megelégedett a miniszterek Ígéretével; de 
reméljük, s a Wekerle, Szilágyi és Csáky miniszterek 
egyenes ígérete után joggal remélhetjük, hogy a mi késik 
nem múlik. — Az 1848. XX. t.-cikkrőí Hermann Ottó is 
nyilatkozott, s annak oly értelmű végrehajtását sürgette, 
hogy az egyházak összes javai kommaszszáltassanak s 
az egyházi és kulturális célokra az összes egyházak között 
arányosan osztassanak meg. 

* Prot. Irodalmi Társaságunknál a tagok szá-
mának szaporodása nagyon kívánatos. Legújabban gróf 
Kimen Héclerváry Kár oly né, szül. Teleki Margit grófnő, 
a horvát bán neje, belépett a társaság alapító tagjai közé. 
Annyival kívánatosabb volna, hogy bár minél többen kö-
vetnék e kitűnő hölgy példáját, a prot. magas társadalmi 
körökből, minél inkább tudjuk, hogy a protestáns irodalom 
erősödése, termékeinek a magasabb körökben való térfogla-
lása egyik fontos ága annak a belmissziói tevékenységnek, 
melyre a hazai protestantismus napjainkban utalva van. 

* A belmissziói tevékenység áldásai hazánkban 
legszembetűnőbbek a budapesti német ref. gyülekezetben, 
hol az evangelizáció évtizedek óta nagy buzgósággal foly 
s a belmissziónak csaknem minden ága meggyökerezett. 
Van itt bibliai iskola, vallásos összejövetel, egyházi ének-
kar, nőegyesület, itjúsági egyesület, misszió-társulat, val-
lásos irat-terjesztés, elagottak menhelye, kórház, árvaház stb. 
Ennek a 7—800 lelket számláló gyülekezetnek 31-ik évi 
jelentésében olvassuk, hogy az egyháztagoknak az a régi 
óhajtása, hogy a gyülekezet vagyontalan árvái számára 
árvaházat alapítsanak, egyik hitbuzgó és vagyonos egyház-
tag áldozatkészségéből beteljesült, mert Haygenmacher 
Károly erre a célra 100 ezer koronát ajándékozott a 
gyülekezetnek. Ugyancsak ennek a gyülekezetnek »Bethesda-
kórháza és diakonissa-képző intézete« most kiadott 28-ik 
évi jelentésében azt olvassuk, hogy a betegek ápolásának 
fárasztó munkájában kimerült diakonissák számára másik 
két hitbuzgó egyháztag 5—5 ezer frtos adományából az 
igazgatóság a hontmegyei Szob községben szép nyaralót 
vásárolt, melynek jókarban fentartására egy harmadik 
nő-tagja a gyülekezetnek 5700 frtos alapítványt tett. A 
diakonissák szobi üdülőhelyét bibliai névvel »Salem «-nek 
nevezték el. — Csak nagy dolgokra képesít az evangé-
liumban való igazi hit! íme, 7—800 lélek között csak 
egy év lefolyása alatt is mily szép gyümölcsöket terem 
az evangélium által áthatott lélek! 



* Az első magyar misszió-társulat Nagy-
Becskereken, mint a K-n irja, megalakult. A gyűlést 
»Föl barátim« című énekkel, Szalay József lelkész imájá-
val és Máté XIII. 31— 34 alapján tartott bibliamagyarázat-
tal nyitották meg, s ezek után Szalay József tartott fel-
olvasást a missziókról s a »Keresztyén« által eddig kifejtett 
missziói törekvésekről. Az alapszabály-tervezet Baloghy 
Sándor indítványára általánosságban egyhangúlag elfogad-
tatott, a részletes kidolgozás eszközlésével és a minisz-
tériumhoz való felterjesztésével egy öttagú bizottság bízatott 
meg. Az alakuló gyűlésen részt vett kis csapatot más 
helyekről is többen üdvözölték s néhányan anyagi támoga-
tást is ígértek a misszió-társulatnak. A társulat céljai között 
főhelyet foglal el a szentírás és a vallásos iratok terjesz-
tése és olvasása. — Szíves üdvözlet és ronkonszenv 
a nemes ügy munkásainak! 

* A polgári házasság elfogadása a képviselőház-
ban április 12-én névszerinti szavazással megtörtént. A 
javaslat mellett szavazott 281, ellene 106 képviselő, a 
többség tehát 175; előzőleg a zárbeszédeket tátották meg. 
Előzőleg április 10-én Teleszhy István, az előadó beszélt 
tartahnasan; április 11-én gróf Apponyi és Eötvös Károly, 
12-én Szilágyi Dezső éltek a zárszó jogával. Apponyi 
két óráig tartó beszédben védte a szükségbeli polgári 
házasság álláspontját, ismételten kifejezvén aggodalmát a 
felől, hogy a polgári házasság kötelező formája megzavarja az 
ország belső nyugalmát s megingatja vallás-erkölcsi alapját. 
Eötvös szerint épen a szükségbeli polgári házasság csinálná 
az Apponyi-félte zavarokat, mert az államot és egyházakat 
minden házasságkötésnél erőmérkőzésre kényszerítené, s 
mert a nemzetiségi és római klérus állandóan izgatná a 
polgárokat a polgári frigykötés ellen. Szilágyi miniszter 
meggyőző beszédben védte a kormány javaslatát és fényes 
dialektikával cáfolta az ellenzők s különösen az Apponyi 
gróf ellenvetéseit. A szavazásban nyilatkozott óriási több-
ség fényes diadala az egyházpolitikai liberalizmusnak. 

* Tanítók Kossuth-alapja. A »magyarországi 
tanítók orsz. bizottsága« elhatározta, hogy gyűjtést indít 
az ország tanítói körében egy létesítendő Kossut h-alapra, 
melynek az lesz a célja, hogy kamataiból beteg tanítók 
segélyeztessenek, valahányszor a szükség kívánja; a begyű-
lendő összeg egy részét pedig az országos Kossuth-szo-
borra fordítják. A hozzánk is beküldött felhívást, mely 
magyar szívvel és ékes magyar tollal van irva, melegen 
ajánljuk a magyar tanítóság lelkes támogatásába. A gyűj-
tések az »Eötvös-alap* pénztárnokához, Roller Mátyás 
igazgató-tanárhoz (Budapest, Nagymező-utca l . szám) kül-
dendők. 

* Az első egyházi értekezlet abban a formában 
és célra irányozva, amint Lapunk szerkesztője a mult 
évi zsinati értekezlet alkalmával indítványozta és az egye-
temes értekezlet helyesnek és szükségesnek mondotta, 
Felső-Baranyában, az Okor-Sziget vidékén szerveztetett. 
Az értekezlet lefolyásáról Lapunk külön tudósítását ajánl-
juk az érdeklődők figyelmébe. 

* Gyászrovat. Szomorúan tudatjuk Öreg Jolánica, 
dr. Öreg János debreczeni főiskolai tanár leánya elhuny-
tát. Élt 18 évet, meghalt ápril 13-án, eltemették ápril 
15-én Debreczenben. Benső részvéttel osztozunk a szülők 
fájdalmában! 

* Fabriczy János emlékezete. Kegyeletes ünne-
pély folyt le, mint Lapunknak írják, az eperjesi temető-
ben f. hó 10-én. Az ág. ev. tanítóképző intézet ifjúsága 
és a tanári kar Gamauf György intézeti igazgatóval, a 
temetőbe vonult ki, hol a megboldogult jeles, szeretett 
tanár sírjára fenyőgallyakból, téli zöldből sajátkezüleg 
font eleven koszorút helyeztek Majd Simkó Endre tanár 
a megboldogult utóda, a dal- és zenekör elnöke vezetése 
mellett Egressy hírneves gyászdalát énekelte el az ifjúság. 
Ezután Szabó Gyula intézeti növendék mondott megható 
emlékbeszédet. Végül Urbán Gyula intézeti növendék 
vezetése mellett Mendelssohn »Majd majd a viszontlátás-
kor* című gyászdalát énekelték el. Műkoszorú helyett, 
maradandó emléket akarván hagyni az ifjúság, nagyon 
helyesen, a »Fabriczy -alap*-hoz 64 koronával járult; 
így az alap ez időszerint 90 koronából áll 

P á l y á z a t 
a Steltzer Dániel-féle ösztöndíjakra. 

A győri ág. liitv. ev. gyülekezel a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 frttól 100 forintig 
terjedő ösztöndíjakra az 1893/4. tanévre pályázatot hirdet. 
Folyamodhatnak ágost. hith. ev. árva, szegény, győri jó 
magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen a Steltzer 
vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak. 

A jelen iskolai év első feléről szóló tanodai, úgy a 
rokonságot, szegénységet, árvaságot tanúsító bizonyítvá-
nyokkal felszerelt folyamodványok f . évi május hó 20-ig. 
déli 12 óráig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1894. ápril 15 én. 
Dr. Beliczay Elek, 

a győri ág. h. ev. isk. bizottság 
1—2 elnöke. 

Pályázat tanári állásra. 
A kúnszentmiklósi ev. ref. algimnáziumnál egy tanári 

állás halálozás folytán megüresedett s arra pályázat hir-
dettetik. 

A megválasztandó rendes vagy helyettes tanár állását 
folyó évi szeptember 1-én köteles elfoglalni s teendője a 
német nyelv, történelem s természetrajz, esetleg más rokon 
tárgy tanítása heti 22 óraszámig. 

Fizetése: a rendes tanárnak 900 frt, 200 frt lakás-
pénz és 45 frt ötödéves korpótlék; a helyetes tanárnak 
800 frt, a melyből 100 frt lakáspénz. 

Pályázhatnak protestáns vallású egyének. 
A megválasztott rendes tanár kötelezett tagja a duna-

melléki ev. ref. egyházkerületi tanári gyámegyesületnek, 
illetve majd az országos tanári nyugdíjintézetnek. 

Az okmányokkal felszerelt folyamodványok /'. évi 
május hó Sl-ig a kúnszentmiklósi ev. ref. algimnázium 
alólirt igazgatójához küldendők. 

KeltKűnszentmiklóson, a gimnázium igazgató-tanácsá-
nak 1894. április 8-án tartott ülésében. 

Szikszay Gusztáv, 
2—2 girnn. igazgató. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig1: 
I X . kerület, Pipa-utca tilt. \~<'n>i, h o v á a k é z i r a t o k 

c f m z e n d ö k . 

K i a d t f - l i i v n t a l : 
Horn yánszky Viktor könyvkeieskeriése (Akadémia 

bérháza) , h o v á az elofiz. 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 I v Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előf izetés i ára : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 f r t . 

Et/yes szám ára 30 kr. 

A családi élet erkölcsi tisztaságáról. 

Erről a tárgyról szólott a hercegprímás meg-
nyíló beszéde a Szent István-Társulat ez évi köz-
gyűlésén. Méltó tárgy a magas állású személyhez, 
a ki által, és a fényes helyhez, a hol elmonda-
tott; e mellett a »fin de siecle« erkölcsi lazulása 
s a polgári házasság tárgyalása idejében időszerű 
is. Az időszerű és fontos kérdések elvi magaslaton 
álló fejtegetéséről a Szent István-Társulat megnyitó 
beszédei már régebbi idő óta híresek, s a tárgy 
fontosságát s a kidolgozás külső formáját tekintve, 
a hercegprímás beszéde méltó társa a nevezete-
sebb megnyitóknak. ) ' 

El kell ismerni, hogy a megnyitó a jelen kor 
erkölcsi állapotáról helyes diagnózist állít fel. Mél-
tán kérdi a hercegprímás: »Avagy elzárkózhatunk-e 
férfias bevallásától annak, hogy az eszmék világá-
ban a legnagyobb habozás s ennek következtében 
a meggyőződés ingadozása, az akaraterő gyönge-
sége, az erkölcsi érzék bénulása, az elvek föladása 
a vallási, erkölcsi és társadalmi élet terén oly 
aggodalmat keltő jelenségeket, tár elénk, mintha 
ma is irányul szolgálnának tanai azon bölcsészek-
nek, kik Pyrrhon szerint a jó és rossz között kü-
lönbséget nem ismerve, minden erényt és vétket 
tagadtak, vagy kik Epi'kúrral azt vallották, hogy 
az ember főtörekvését az élet küzdelmeinek és 
fáradalmainak kerülésével az élvezetek vadászai a 
képezi«. Ez a szomorú állapot, az erkölcsiségnek 
ilt vázolt lazulása kétségtelenül világszerte tapasz-
talható tény. De ha már bele fogott a megnyitó 
e szomorú tény ismertetésébe, föl kellett volna 
említenie azt is, hogy az erkölcsi lazulás világ-
szerte azokon a területeken a legnagyobb, melyek 
a »római egvház« erkölcsi gyámkodása alatt álla-
nak, vagy a római gyámkodással együtt elvetették 
Krisztus és az evangélium megnemesítő isteni 
erőit; el kellett volna mondania, hogy »az erkölcsi 
érzék bénulása, az elvek föladása, a meggyőződés 
ingadozása« azokon a vallási zónákon a legna-

gyobb, melyeken az emberek vallás-erkölcsi élete 
a lélek és szív élő hite nélkül csak névben és 
gépies külsőségekben él. Ennek a történelmi és 
lélektani igazságnak konstatálásával rájött volna 
a történet-bölcselő prímás arra a másik elemi 
igazságra is, hogy az erkölcsi züllés mindig ott 
kezdődik, a hol a hit eleven ereje megszűnik. 

»IIa a kutató ész fürkészi e szomorú állapot 
okait — mondja tovább a megnyitó — azt látja, 
hogy a társadalmi épület alapjában is meg van 
támadva, s e megtámadott alap: a család; pedig 
a család az Isten leggyengédebb műve, az embe-
riség egyik legdrágább kincse, mely eredeténél 
fogva isteni intézmény s már az első emberpár-
ral létesült a földön«. »E szóban »család« ben-
foglaltatik mindaz, a mi az embert emberré teszi, 
a mi bennünk igaz, szép és jó, mindaz, a mi 
szeretetünkre és kegyeletünkre érdemes«. »Mint 
az egészséges gyökér a dús lombozatú fát, úgy 
tartja fenn a jól szervezett család erejében, virág-
zásában a társadalmat«. íme ily emelkedett szel-
lemben, ily szónoki és költői lendülettel magasz-
talja a hercegprímás a család szépségét, fenségét, 
isteni eredetéi, De a mily szép és igaz dolgok 
ezek önmagukban, éppen oly különösen és ter-
mészetellenesen hangzanak a római klérus szá-
jából. Ha a család szóban mindaz benfoglaltatik, 
»a mi az embert emberré teszic, akkor miéit 
nem siet a klérus az embert emberré tevő ez 
isteni intézményt magának erkölcsi úton megsze-
rezni a coelibálusnak, ennek a természet- és evan-
géliumellenes dogmának formaszerű eltörlésével? 
Ha a családban mindaz benfoglaltatik, a mi »ben-
nünk igaz, szép és jó«, akkor ennek az igaz, 
szép és jó intézménynek áldásaiból miért zárja 
ki magát dogma által a római klérus, s miért 
kárpótolja magát tiltott úton? Vagy nem ismerné 
a primás a plébániák családi nvílt titkait s azt 
a statisztikai lényt, hogy a családok erkölcsi 
tisztasága, mit a születések törvényessége mutat 
leghívebben, rendszerint a püspöki székhelyeken 
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az úgynevezett »papi városokban« áll a leg-
gyarlóbb lábon? Vájjon a családról való római 
dogma és a gyakorlat, a papi elmélet és a tény-
leges élet e kiáltó ellentéte nincs-e szoros össze-
függésben azzal a kétségtelen tény nyel, hogy »a 
társadalom alapjában is meg van támadva s a meg-
támadott. alap a család«?! 

A család erkölcsi tisztaságáról hirdetett szép 
elmélet, ha azt az intézmények és a gyakorlati 
élet minden lépten-nyomon megcáfolják, üres frá-
zissá, hangzatos szavakká válik, akkor ez az 
erkölcsi fonákság a családi életet lassanként mul-
li atlanul kivetkőzteti a maga »eredeti méltóságából 
és tisztaságából« s »különféle vétkeit mint. meg-
annyi méregcseppeket« vezeti és szűri át »az 
állam és a társadalom szervezetébe«. 

A római klérus családi ethikája éppen olyan 
kétes, mint a hazafisága. Szép elveket hirdet nyil-
ván, de ellenkezőjét követi titkon. Mennyi hazafias 
szólam hangzik el Róma papjainak ékesszóló 
ajkairól s mily ritka náluk a tényleges hazafi-
ság. Ha a nemzeti élet követelményei véletlenül 
összehangzanak a paphatalmi érdekekkel, akkor 
a klérus hazánkban is, más országban is hazafias, 
áldozatkész; de ha a nemzeti aspiratiok nem 
parallel, vagy éppen ellentétesen haladnak a kléri-
kális érdekekkel, akkor a klérus vagy a »tolerari 
posse« köpenyébe burkolózik, vagy a »non pos-
sumus« elvét hangoztatja. A magyarországi klérus 
körében háromszáz esztendő óta szüntelen ez a 
nóta járta a Rákóczyak idejében csak úgy, mint 
a Kossuth korában. Intensiv nemzeti erő, termé-
keny hazafiság csak oly kevés van benne, mint 
a családi élet tisztaságát conserváló és regeneráló 
ethikai erő. 

Mi a család erkölcsi erejét nem azokban 
»a véd művekben« látjuk, »melyekkel azt az egy-
ház körülsáncolta«, s éppen nem a primás által 
pápai nyilatkozatokkal is támogatott »felbonthatlan-
ságában« a házasságnak, mert az élet hatalma 
által tényleg felbontott házasságot se római pápa, 
se római dogma soha még egy esetben is helyre 
nem állította, erkölcsileg meg nem javította. Mi 
azt tartjuk a Krisztus evangéliumával, hogy a 
házasságot Isten szerzette s az ő szivünkbe foga-
dott erkölcsi ereje tartja fenn, szóval hogy a házas-
ságok az égben köttetnek. Következőleg a mely 
esetekben az égi szeretet kötelékei tiszták és 
erősek, ott felbonthatlansági dogma nélkül is fel-
bonthatlan a házasság, mert a mit Isten egybeszer-
kesztett, ember azt fel nem bonthatja. De viszont 
a hol a házasságnak ezek az isteni erőszálai vagy 
eredetileg hiányoztak vagy a bűn által szétszakít-
tattak, ott nincs az az emberi hatalom és felbont-
hatlansági dogma, mely a szétrombolt erkölcsi 
alapot visszaállíthatná. 

Igen is, élesítenünk kell szorgalmunkat a 
család körül, hogy megőriztetvén épsege és tisz-
tasága, egészség ömöljék át belőle a társadalom 
ereibe. De ezt a megújító erőt és életet nem a 
felbonthatlansági dogma s nem is az egyház többi 
»védművei« nyújtják, hanem Istennek a Jézus 
Krisztusban és az ő evangéliumában megtestesült 
szentséges ereje, mely élet és hatalom minden 
hívő üdvösségére. 

Maradi F. 

A lelkészi gyámintézet tervezetének 
indokolása. 

A lelkészözvegyek és árvák gyámolítására meg Jctll 
alapítani a gyámintézetei önerőnkön, kebli úton. Összes prot. 
intézményeink története is azt bizonyítja, hogy azoknak 
megalapításában és fen tartásában ritkán kaptunk egyházi 
életünkön kívül segedelmet, de valahányszor önerőnkbe 
vetett bizalommal és áldozatkész kitartással kezdettünk 
a munkához s folytattuk azt: igyekezetünket mindig siker 
koronázta, s az Isten megsegített és megáldott minket. A 
multakból okulást és bizalmat merítve, vessük kezeinket 
most is a nemes munkára. 

Körvonalozom azon vezérelveket, melyek a gyám-
intézet megalapítása és jövőjének biztosítása érdekében 
— igénytelen nézetem szerint — szem előtt tartandók, s 
kell, hogy az alkotásban minket irányítsanak, és ezek a 
következők: 

1-ször: Tekintettel a zsinatnak fennebb idézett vég-
zésére, az intézmény oly czélza^tal alapítandó meg, hogy 
első sorban ugyan a leendő papi özvegyek és árvák szükség-
leteinek — a lehetőség korlátai közt, és pedig folyton 
fokozódó mérvben — feleljen meg, de másfelől készítse elő 
állandó alap gyűjtése által egy papi nyugdíjintézet meg-
alapíthatását is. Nemcsak azért, mert ez a zsinat kifejezett 
intentiójának megfelelő és konventünk erre utasítva is lett, 
de azért is, mert ez a két intézmény egymást szükség-
képen kiegészítő, s egyetemes egyházunk jól felfogott érdeké-
ben egymással legalább is egyenrangú és fontosságú feladat. 
Ez előterjesztésem rendén alább fel fogom mutatni ezen 
kettős célú intézmény egész jövendőjének képét — pénz-
ügyi szempontból, megteendem e tekintetben részletes 
javaslataimat. 

2-szor: Az intézmény megalapítása és fentartásának 
állandó biztosítása végett három faktor erejét kell egye-
síteni. Ezeknek egyike és elseje: az első sorban érdeklett 
rendes lelkipásztorok, körlelkész ek, misszionáriusok, és még 
a helyettes lelkészek is, kik közül nem egy, ily minőség-
ben, évek sörán át szolgál. Ezek mindenikére nézve a gyám-
intézet kötelékébe a belépés feltétlenül és kötelezőleg meg-
állapítandó. Legigazságosabbnak tartom, hogy a tagsági 
díj kulcsáúl, eltekintve a mellékes járulékoktól, az egyház-
hatóságii ag megállapított rendszeres javadalmazás szolgáljon, 
és pedig annak, mint alábbi állításaim igazolni fogják, 
évenkint 2'/2°/0-a. Krisztus Urunk megmondta, hogy »Akinek 
több adatik, attól többet kívánnak*, s az osztó igazság 
is azt követeli, hogy a ki az anyaszentegyháztól több java-
dalmat nyer, járuljon viszont annak felvirulásához nagyobb 
áldozattal, mint az, a kinek alig jut a mindennapi kenyérre. 
Ennek viszont természetes és igazságos folyománya az, 
hogy az intézmény jótéteményeiben a részesülés is — az 
alább jelzendő korlátok közt — a hozzájárulás mértéké-
hez legyen arányítva. Igazságos az is. hogy a részesülésre 



irányadónak kell lenni a szolgálati idő tartamának, s így 
megállapítandó a fokozatos emelkedés mértéke és kulcsa. 
Második faktor, melynek hozzájárulása föltétlenül igénybe 
veendő: az egyes egyházközségei:, melyeknek javára szentelik 
fel Istentől nyert talentumaikat és egész életüket az Úr 
szolgái. Illő, hogy segítsenek azok is letörülni a hátra-
maradó özvegyek és gyámoltalan árvák szemeiről egy 
pár keserű könyet, sőt eltekintve a hála és kegyelet e 
nemes kötelességétől, az egyházközségeknek áll első sorban 
kiváló érdekében közreműködni egy egyetemes jellegű 
papi nyugdíjintézet megalapításán, mert számtalan eset-
ben azok sínylik leginkábbb annak hiányát. Csak az Isten 
a megmondhatója, hogy feles számú egyházközségünk-
ben mennyi baj, mennyi romlás következett be e miatt; 
nem egyszer, egy egész új nemzedék által alig helyre-
hozható. Az egyházközségek részéről is a hozzájárulás 
legigazságosabb kulcsa lehet a papi javadalom összege, s 
tekintettel egyházközségeink nagyobb részének, szegény-
ségére, ezt csak l % - b a n vélem megállapítandónak * A 
harmadik faktor: az egyetemes egyház, illetőleg annak 
közalapja, melynek egyháztörvényeink 209. cikkelyének e) 
alpontja értelmében egyik főfeladata: egy országos gyám-
intézet megalkotásának állandó segély által való előmozdí-
tása. Konventünk e célra eddig is a lehetőség korlátai között 
rendelt el tőkésítéseket, de az intézet létrejöttétől kezdve 
a hozzájárulás határozott összegben lesz megállapítandó, 
s véleményem szerint ennek kulcsául is a papi javadalmak 
szolgálhatnak, s meghatározandó, hogy a hozzájárulást 
összege az összes papi javadalmak l l / 2 % ~ a legYen-

Ha e három faktor ereje egyesíttetik, mindaddig, a 
míg az állandó alapok létrejötte a további hozzájárulást 
részben vagy egészben fölöslegessé teszi, a mint ez az 
alábbiakból ki fog tűnni, a gyámintézet már első évétől 
kezdve tekintélyes erővél foglalja el helyét többi áldásos 
intézményeink során. 

3-szor: A most létező egyházmegyei gyámintézetek 
alapvagyonát az országos gyámintézet megalapítása mellett 
érintetlenül és számításon kívül hagyandónak tartom. 
Egyik indoka ennek az, hogy azok: az egyes egyház-
megyékben szolgált és szolgáló lelkipásztorok özvegyei és 
árváinak segélyezésre lettek idők folytán egybegyűjtve, s 
így az egyes egyházmegyék magánjogi jelleggel bíró tulaj-
donát képezik. Már csak azért sem vonható be a meg-
alapítandó országos gyámintézet pénztárába, mert — a 
mint fennebb jelzém — egymástól eltérő s a minimális-
tól jelentékeny összegig emelkedő értéket képviselnek, s 
azokból a részesedés arányának igazságos megállapítása a 
lehetetlenségek sorába tartozik. Különben is magánjogi 
szempontból képtelenség volna az, hogy p. o. a békés-
bánáti egyházmegye gyámintézetének jövedelme, melynek 
célja azon egyházmegyébe tartozó papi családok segélye-
zése, a gyámintézettei nem is bíró nagyszebeni egyház-
megye papi családainak gyámolítására fordíttassék. Másik 
indoka e vezérelvnek az, hogy az egyházmegyei gyám-
intézeti alapokkal szemben a most élő özvegyeknek és 
kiskorú árváknak az elhalt férj, illetőleg atya hozzájárulása 
címén már megszerzett jogaik vannak. Sőt nemcsak az 
özvegyeknek és árváknak, hanem az egyes egyházmegyék 
kötelékébe tartozó és még élő lelkipásztoroknak is, kik 
rövidebb vagy hosszabb idők óta hozzájárultak az alapok 
gyarapításához,' abban a bizonyos tudatban, hogy leendő 
özvegyeik, árváik azoknak gyümölcseiben részesülni fognak, 
s azokon kívül senki más. Nézetem szerint azonban az 

* Ezen hozzájárulási arány alapján összeállítottam a rész-
letes és rovatos kimutatását annak, hogy összes lelkipásztoraink és 
egyházközségeink, külön-külön egyenként évenkint mekkora összegíí 
járulékok fizetésére lesznek kötelezendők. 

országos gyámintézet szabályzatának keretébe bele kell 
foglalni most már két dispositiót ezen alapok jövendő-
jére nézve is. Egyike az, hogy a most szolgáló lelki-
pásztoroknak, kik az egyházmegyei gyámintézetekkel szem-
ben eddigi befizetéseik címén szerzett jogokkal bírnak, 
szabad tetszésére bizatik, hogy az országos gyámintézet 
létrejöttétől kezdve — melynek kötelezett tagjai lesznek — 
tagjai akarnak-e továbbra is maradni az egyházmegyei 
gyámintézetnek vagy nem ? Lehetnek ugyanis közöttük 
feles számmal olyanok, kikre néze a kétféle tagsági díj 
fizetése igen terhelő. A másik dispositió volna az, hogy 
az országos ^yámintézet létrejötte után szolgálatba lépendő 
fiatal lelkipásztorokra nézve kimondassék, hogy azok nem 
léphetnek be az egyházmegyei gyámintézetek kötelékébe, 
s csupán az országosnak lesznek kötelezett tagjai. Ezen 
dispositiónak kettős irányban lenne üdvös eredménye. Egy-
felől a most élő özvegyek és árvákra nézve, kik az országos 
gyámintézet megalapítása után is csupán az egyházmegyei 
gyámintézetek által való segélyezésre lesznek utalva, s 
ha azokkal szemben a már szerzetteken kívül új jogok 
nem lesznek szerezhetők, a most élő özvegyek és árvák 
száma nem fog szaporodni, sőt évről-évre csökkenni, s az 
osztalékok folyton emelkedni fognak. A másik üdvös ered-
ménye e dispositiónak az lesz, hogy a most élő özvegyek 
és a kiskorú árvák nagykorúvá létele után ezek az alapok 
terheiktől felszabadulnak s azután egészben, sőt a segélye-
zendő özvegyek és árvák számának bekövetkező nagyobb 
mérvű csökkenése folytán részben még korábban is fel-
használhatók lesznek arra, hogy az egyházmegye kötelékébe 
tartozó lelkipásztorok központi járulékait részben vagy 
egészben fedezzék. 

4-szer : Megállapítandónak tartom, hogy ez intézmény 
keletkezésének első 10 évében a leendő özvegyek részére 
életfogytiglan tartó évjáradékok nem folyósíttatnak, hanem 
csupán elhalt férjeik szolgálati idejének megfelelő s a papi 
javadalom arányához mért végkielégítési összegben és 
temetkezési segélyben részesülnek. Kimondandó továbbá 
az is, hogy leendő árvák az anyjuk részére jutandó vég-
kielégítési összegen kívül az intézet létrejöttének első 
évétől kezdve már évről-évre megállapítandó nevelési 
segélyt kapnak, de az állandó járadékok, fokozatosan 
emelkedő arányokban, részökre is csupán az intézet fenn-
állásának 11-ik évétől kezdve folyósíttatnak. E dispositiókat 
az intézet állandó fentartásának biztosítása érdekében 
múlhatatlanul szükségeseknek tartom, mert az intézet első 
éveit — midőn aránylag még kevesebb lesz a segélyre 
jogosult — föl kell használni nagyobb mérvű alaptőke 
gyűjtésére, tekintettel azon későbbi időkre, midőn a halandó-
ság törvényének kérlelhetetlen érvényesülése folytán, az 
özvegyek és árvák száma a gyámintézet tagjai létszámának 
arányához képest és annak határáig folyton növekedni 
fog. Egyfelől e tétel kellő megvilágítása és igazolása 
végett s másfelől, hogy a t. bizottság előtt feltüntetve legyen 
a gyámintézet jövendőjének képe pénzügyi szempontból, 
szükségesnek tartottam részletekbe menő pontos kiszámí-
tásokat készíteni, melyek a gyámintézet bevételeinek és 
kiadásainak képét évről-évre, és pedig 20 évre kiterjedőleg 
világítják meg. A kidolgozott táblázatokat j. és •//. alatt 
melléklem, s azoknak tartalmát főbb tételeiben összefog-
lalva, következőkben legyen szabad már most bemutatnom 
a megalkotandó gyámintézet pénzügyi képét és pedig a 
csatolt két táblázatban kimutatott 10—10 évről külön-
külön. 

Szász Domokos. 



I S K O L A Ü G Y . 
A tanítói fizetésekről szóló törvény 

végrehajtása. 
(Folytatás.) 

8. §• 
Az üresedésbe jövő községi és felekezeti iskolai ta-

nítói állomásokra mindenkor az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikk 133. §-ának és az 1879. évi XVIII. törvénycikk 
követelményeinek megfelelő képesítéssel bíró tanítók alkal-
mazandók az illető tanítói állomásokra nézve megállapí-
tott illetményekkel. 

A mennyiben az illetményekben bármily változás 
állana be, a községi és felekezeti iskolaszékek a beállott 
változás megállapításától számított 30 nap alatt közöljék 
ezt a kir. tanfelügyelővel. 

Ha kétely merülne fel az iránt, hogy a tanító ré-
szére biztosíttattak-e az azon állomással egybekötött illet-
mények, a tanfelügyelő felvilágosítást kíván az illetékes 
iskolai hatóságtól s ha szükséges, a közigazgatási bizott-
ságnak jelentést tesz, hogy a községi elöljáróságot utasítsa 
az illető tanítói állomásra nézve megállapított illetmények 
behajtására. 

A tanítók törvényszerű képesítésének igazolása végett 
minden tanítói változás alkalmával a községi és felekezeti 
iskolaszékek 30 nap alatt bemutatják a kir. tanfelügyelő-
hez az újonnan alkalmazott tanító oklevelének hiteles 
másolatát és megjelölik, hogy az előbbi tanító hová távo-
zott. Ha az iskolaszék a tanító oklevelének hiteles máso-
latát a megszabott határidőben be nem mutatná, a kir. 
tanfelügyelő a községi elöljáróság útján követeli be a 
tanítótól. 

9. §. 
Az akár elhalálozás, akár lemondás, akár elmozdí-

tás következtében megüresedett tanítói állomások az 1893. 
évi XXVI. törv.-cikk 1. §-a értelmében Va év alatt betöl-
tendők és ezen idő alatt, hacsak a megüresedett tanítói 
állomást azonnal rendes tanítóval betölteni nem lehetne, az 
iskolafentartó költségére az iskolában segédtanító alkal-
mazandó. Ugyanezen törvényszakasz értelmében a tanító 
halála esetén özvegye és árvái a halálozás napjától szá-
mított fél évig az azon időre esedékes fizetést és a lakást 
is élvezik. 

A segédtanítók (tanítónők) alkalmazásánál általános-
ságban a fennálló törvényes rendelkezések értelmében kö-
vetkező szabályok irányadók: 

A rendes tanítói állásokkal összekötött illetmények 
le nem szállíthatók a végeit, hogy az ily tanítói állomá-
sok segédtanítókkal töltessenek be. Csakis az állomás meg-
üresedése esetén, legfeljebb egy fél évre lehet segédtanítót 
alkalmazni. 

Segédtanító alkalmazható az 1872. év előtt képezdei 
tanfolyamot végzett és tanítói oklevelet nyert oly tanítók 
mellé, a kik a magyar nyelv tanítására nem képesek. 
A segédtanítók alkalmazása ezen esetben az 1885. évi 
május hó 28-án 20301. sz. a. kelt körrendelet 3. pontja 
értelmében a magyar nyelv tanítása céljából történik. 

Úgyszintén szükséges segédtanító alkalmazása a fele-
kezeti iskoláknál, ha a kántortanító kántori elfoglaltsága 
miatt akadályozva van tanítói teendőinek pontos ellá-
tásában s az iskolafentartó nem képes önálló tanítói állo-
más rendszeresítésére. -

Mindezen esetekben a segédtanító alkalmazása az 
1868. évi XXXVIII. törv.-cikk 137. §-a s az 1876. évi 
XXVIII. törv.-cikk 13. §-ának 1. és 2. pontja értelmében 
az iskolaszék hatáskörébe tartozik; a tanító és kántor-
tanító nincs jogosítva arra, hogy segédet fogadjon fel a 
maga helyettesítésére. 

Önálló osztályvezető tanítónak ezentúl csak rendes 
tanító alkalmazható. 

Segédtanítóúl csak okleveles tanítót vagy tanítóképző-
intézetet végzett egyént lehet alkalmazni. A tanítóképző-
intézetet végzett egyén alkalmazása legfeljebb két évre 
terjedhet, mert az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 102. §-a szerint 
a tanítóképző-mtézeti tanfolyam bevégzése után legfeljebb 
két év alatt tartozik tanítói képesítő-vizsgálatot tenni. 

Tanítóképző-intézeti tanfolyam végzését nem igazoló, 
vagy ily tanfolyamot végzett, de a tanítói oklevelet két 
évi működés után meg nem szerző segédtanítók hatósági-
lag eltiltandók a tanítástól. 

II. FEJEZET. 

A községi és hitfelekezeti elemi iskolai tanítók illetményeinek 
kiszolgáltatása és behajtása. 

10. §. 
Az 1893. évi XXVI. törv.-cikk 4. §-a értelmében 

az iskolafentartók kötelesek a tanítók készpénzfizetését 
havonként vagy évnegyedenként, de mindig előlegesen 
kiszolgáltatni. Á törvény 3. §-a szerint a tanító fizetése, 
a mint eddig szokásban volt, állhat készpénzen kívül ter-
mészetben kiszolgáltatott járandóságokból vagy földbirtok 
jövedelméből is, de a tanítói fizetés egy részének termények-
ben kiszolgáltatását a törvény 5. §-a csak oly feltétel alatt 
engedi meg, ha ezen terményeket az iskolafentartó a 
tanító közbejötte nélkül szedeti be és előre megállapított 
időközökben és előre megállapított mennyiségben szolgál-
tatja ki a tanítónak, még pedig úgv, hogy az évi utolsó 
részletet legkésőbb az év november hava végén átadja. 

E szerint az iskolafentartó polgári vagy hitközség 
feladata a tanítók megállapított illetményeinek fedezetéről 
gondoskodni s annak pontos kiszolgáltatását biztosítani. 
A tanítók nem kötelezhetők arra, hogy esedékessé váló 
akár készpénzbeli, akár terménybeli illetményeiket ők 
maguk szedjék be azoktól, a kik a járulékot beszolgáltatni 
tartoznak. Minden megállapodás, mely az illetmények ki-
szolgáltatásánál a törvényben biztosított eljárásnál kedve-
zőtlenebb módozatot határozna meg, érvénytelen, mert a 
törvényben biztosított kedvezményektől a tanítók meg nem 
foszthatok és ily megállapodással szemben a törvény ren-
delkezéseit kell érvényesíteni. 

Ha az illetményeket megállapító díjlevél vagy más 
okirat nem rendelkezik a kiszolgáltatás módjáról, akkor 
azon eljárást kell követni, mely a törvény rendelkezésének 
megfelel s a helyi viszonyok közt a tanítóra nézve elő-
nyösebb. 

11. §. 

Ha az iskolafentartó a tanító terménybeli fizetését 
nem az előző szakaszban megszabott módon szolgáltatná 
ki, vagy az a termés átlagos minőségének meg nem felelne, 
akkor a törvény 5. §-ának második pontja értelmében a 
termény helyett annak értékét készpénzben lesz köteles 
fizetni s a készpénzbeli érték gyanánt a jelen Utasítás 
3. §-a értelmében a termények árának tíz évi átlaga szá-
mítandó. A mennyiben maga az iskolafentartó nem intéz-
kedik az iránt, hogy a terménybeli fizetés szabályellenes 
kiszolgáltatása miatt a tanító által emelt panaszok orvo-
soltassanak, úgy a tanító panaszára vagy hivatalból fél-



.jelentés esetén az 1876. évi XXVIII. törv.-cikk 6. §-ának 
2. pontja, illetőleg az 1876. évi VI. törv.-cikk 30. és 32. 
§-ai alapján a törvényhatósági közigazgatási bizottság 
gondoskodik arról, hogy a tanítók fizetése az említett 
módon kiszolgáltattassék. 

Ha a termény minősége ellen van panasz, a közigaz-
gatási bizottság a járási főszolgabíró útján megállapíttatja, 
hogy a terménybeli fizetés megfelel-e a termés átlagos 
minőségének és ha az annak meg nem felelne, akkor 
intézkedik, hogy a temény helyett annak értéke kész-
pénzben fizettessék ki. Az iskolafentartó tartozik a közigaz-
gatási bizottság határozatának vételétől számított egy hónap 
alatt a terménybeli fizetésnek esedékessé vált, de meg-
felelő módon ki nem szolgáltatott részletét készpénzben 
kiadni. Azon esetre, ha az iskolafentartónak a terménybeli 
járandóság kiszolgáltatásánál tanúsított törvényellenes eljá-
rása miatt a közigazgatási bizottság közvetlenül egymás-
után három ízben kénytelen intézkedni, a harmadízben 
tett intézkedés alkalmával a közigazgatási bizottság az 
iskolafentartót kötelezi arra, hogy azontúl a terménybeli 
fizetés helyett állandóan annak készpénzértékét szolgál-
tassa ki és pedig az 1893. évi XXVI. t.-c. 4, §-ában a 
készpénzfizetés kiszolgáltatására megállapított módozat 
szerint. A közigazgatási bizottságnak erre vonatkozó hatá-
rozata ellen az iskolafentartó 15 nap alatt felebbezhet a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. (Folyt, köv.) 

T Á R C Z A. 
Az 1843/44-ik évi vallásügyi tárgyalások. 

) (Folytatás.) 

A további vita a törvénysértők büntetése és a körül 
forgott, vájjon a placetum kiadhatási joga Ö felsége mel-
lett átruháztassék-e az országgyűlésre is? Beöthy szerint 
a törvénysértő egyháziakra van törvény, de végrehajtását 
a hatalom gátolja. Ezt azonban nem úgy kell orvosolni, 
hogy a placetum jogát — a mely kizáróan a királyé — 
az országgyűlésre ruházzuk, hanem kéressék fel Ő felsége, 
hogy a sérelmes tetszvényt vonja vissza, a papságot a 
törvény megtartására szorítsa; a gyöngéd lelkiismeretű pap 
számára van elég zárda s kolostor, a hol lelkiismeretét 
megnyugtathatja. Kéressék fel Ő felsége, hogy dicsőült atyja 
nyomdokait és saját jelszavát kövesse. Jövőre a büntető 
törvény szabja meg a büntetést; de az ne legyen felette 
szigorú, mert minél erősebb a sancito, annál kevésbbé 
gyakorlati a sújtó része. Nem ellenezné a szigort sem, 
ha általa a papságot sáncaiból kizavarhatná; de ez ellen 
egyedüli eszköz a felvilágosodás és ész\ ezek ellen nincs 
fegyver. 

Nem így Palóc zy. A placetumra nézve, ha magára 
marad sem ért egyet Klauzállal. Ha bulla jön: meg-
kérdik a prímást, a püspököket, talán a consilumot s a 
kancelláriát, de nem a három millió protestánst. A pla-
cetum jogát ám gyakorolja a kormány, de törvénybe ne 
iktassuk. A clausulában nincs biztosíték. 

Ezek után még Beöthy egyebek közt azt mond ja: 
Nem törvényről, felírásról van szó. Nem tudja: lesz-e 
ennek eredménye? de van morális erő kezeinkben; éljünk 
vele. Midőn 1833-ban a vegyes házasságok ügye meg-
bukott: kijelentette a tábla, hogy semmit, ami az 1790/ 1-iki 
törvénybe ütközik, érvényesnek el nem ismer. Ha a kor-
mány a klérus törvénytelen tetteit törvényesíti: határoz-
zuk el, hogy mindazon vegyes házasságok, melyeket prot. 
pap kötött, érvényesek. 

Erre az elnök kimondá: A múltra nézve az 1647. 
XIV. t.-c. értelmében perbe fogott egyháziakra nézve, a 
perek bekérése határostatili el. A jövendőre szabandó bünte-
tést illetőleg Csongrád indítványát fogadja cl a többség 
szavazás nélkül. 

Ezután még a placetum kérdése ad nagy vitára 
okot. Mivel némelyek a Klauzál és Beöthy indítványai 
között különbséget láttak: a kettőt összeolvasztják és 
Pestmegye ellenére nagy többséggel kimondják: Ö felsége 
ezentúl csak a tisztán törvényes bullákra adhat placetu-
mot ; de minden így jóváhagyott bulla is a legközelebbi 
ország gy ü léssel közöltessék. 

A három napi vita végeredménye ez : 
Tétessék felirás; terjesztessék elő a körlevelekből, 

brevéböl és placetumból keletkezett sérelem; sürgettessék 
ezeknek visszavonatása és megszüntetése; úgy a fölkért 
pöröknek leküldése, hogy a törvény és igazság annak 
rendje szerint kiszólgáltathassék ; említtessék meg továbbá a 
rendeknek azon kívánsága, hogy ezentúl országgyűlésről 
országgyűlésre mindazon brevék, melyek időközben place-
tummal elláttattak, eléjök terjesztessenek, hogy az illető 
intézkedésekről pontos tudomásuk lehessen. 

A június 27-iki kerületi ülésen Szentkirályi jegyző 
felolvassa a vegyes házasságok iránti felírást és izenetet. 
Ezeket a Rendek élénk helyeslés mellett azon hozzáadás-
sal fogadják el, hogy az evang. lelkészek által összeadott 
házasságok iránt külön törvényjavaslat készíttessék. 

A július 6-iki országos ülésben a főrendek küldött-
sége a vallás ügyében július 5-én kelt királyi leiratot 
bemutatván, ez előbb a vegyes, majd újólag a Rendek 
házában kihirdettetett. Némán hallgatták meg; Palóczy 
csak azt kérte az elnöktől, hogy a leiratot nyomassa ki, 
a mit az meg is igért. 

Mindjárt a júliusi országgyűlésben Beöthy azzal az 
indítványnyal lép elő, hogy mivel a július 5-iki kir. leirat 
mind tartalmára, mind lényegére nézve oly természetű, 
hogy a Rendeknek az ez ügyben a Főrendekhez már 
áttett üzenetében lényeges változást kell tenniük: kéri 
az elnököt, nevezzen ki küldöttséget, a mely a Rendek 
átiratát a Főrendektől visszakérje. Kubinyi a kir. leirat 
keltette általános fájdalmat kifejezve, Beöthyhez csatla-
kozik. A küldöttséget az elnök azonnal ki is nevezte. A 
küldöttségre a főrendiek viszont küldöttséggel feleltek és 
akaratukat üzenet alakjában tolmácsolták. Ez üzenet fel-
olvasása, a Rendekben rossz vért szült, kérték az elnö-
köt, hogy azt a kerületi ülés tárgyalása alá bocsássa. 

Nem is késnek a Rendek; az országgyűlést kerü-
letivé alakítván, a leiratot azonnal tárgyalás alá veszik. 
Meg kell itt említenünk, hogy e leirat még az előző 
országgyűlésnek 1840. május 7-én tett fölterjesztésére és 
törvényjavaslatára adott válasz. E leirat kimondja: 

Van a vegyes házasságokról s az azokból szüle-
tendő gyermekek vallásáról való gondoskodásnak ; továbbá 
a lelkiismereti szabadság mentésének, a vegyes házas-
ságra lépni kívánóktól minden erkölcsi kényszerítés eltá-
voztatásának más, nem kevésbbé biztos és üdvös módja 
is, mint a melyet a KK. és RR. törvényjavaslatuknak 
1., 4., 5. szakaszaiban előadnak. Ő felsége nem idegen 
ugyan attól, hogy a vegyes házasságból született gyer-
mekek atyjok vallását kövessék, de mert az ily általános-
ságban hozandó törvényt a lelkiismereti szabadság elvé-
vel csak úgy lehetne összeegyeztetni, ha a különböző 
vallású jegyeseknek joguk van szabadon, kölcsönös egyet-
értéssel megegyezni, hogy gyermekeiket melyik vallásban 
neveljék: azért Ő felsége azt kívánja, hogy az ily jegye-
seknek adassék meg a jog. hogy házasságra léptükkor 
szabad szerződést köthessenek arra, hogy gyermekeiket, 



a bevett vallások melyikében akarják nevelni. Az ily 
szerződések minden esetben a magán kötlevelek és szer-
ződések erejével bírjanak, és csak ott, a hol ily szerződés 
kötése nem sikerülne, vagy a felek ezen ellenkötési jogukkal 
élni nem akarnak, kövessék a gyermekek az apa vallását. 
Óhajtja Ő felsége, hogy a Rendek törvényjavaslatukat 
ezen elvhez alkalmazva módosítsák és mielőbb terjesz-
szék fel. 

Rögtön Klauzál emel szót. Politikus hibának tekin-
tette — úgymond — hogy a kormány a vallásügyi föl-
iratra már a mult országgyűlésnek nem felelt, igazolják 
felfogását a breve, a placetum és az áldás megtagadása. 
Hitte, hogy a kormány e hibáját jóvá teszi s morális 
ereje legyőzi az ármányt, mely a lélek szabadsága ellen 
támadott A kir. válasz béke helyett nyugtalanságot önt 
a keblekbe. Bő anyagot nyújt az, hogy a szónok szíve 
mélyében sértve legyen, de ily komoly és fontos tárgyban 
csak komoly szó és nyugodt elhatározás vezethet célhoz. 
A leirat szép szavai, szép és fényes köntös, de belseje 
métely, a mely a békítés szent céljához soha nem vezetne. 
A leirat eleje az 1790/1. XXVI. t. c. alapján meg akar 
szüntetni minden vallási viszályt. Ki kívánhatna szebbet, 
mint a vallási szabadság ? De néhány sorral alantabb oly 
külső héjjakba burkolja e magot, hogy lehetetlen ineg-
fogamzania s megteremnie gyümölcsét: a vallási köz-
békét. Azt mondja a leirat: nem ellenzi, hogy a gyer-
mekek atyjuk vallását kövessék; ez jó mag, hanem — 
burok gyanánt — előbb kisértsék meg a pacta conven-
tákat. Mi ez ? térítvénv új nevezet alatt. Ügyesen keresett 
név, de tévútra vezetni nem fog. Mint áll ezek szerint 
a vegyes házasságok ügye ? Két egyén szeretvén egymást 
vegyes házasságra kiván lépni, ekkor az egyik köteles-
ségből megkísérti: nem sikerül-e a leirásérintette pactum 
conventum ? t. i. hogy a születendő gyermekre nézve 
egyezkedésre lépjen ? De a reciprocitás elvénél fogva a prot. 
vőlegény részéről is azon kötelesség támad, hogy meg-
kísértse : nem lehetne-e a születendő gyermeket saját 
vallására vonni? No ez által a kormány mintegy célul 
tűzvén ki a viszálkodást, a házasfeleket mindjárt a házasság 
kezdetén harcra szólítja. E javaslat elfogadása nevelné 
a viszálkodást, a mit megszüntetnünk szent kötelesség. 

De van a leiratnak örömre gerjesztő része is. Meg-
mondjuk majd a Főrendeknek, hogy a kormány, a reci-
procitás elvét állítván fel, elvágta mintegy ellenokaikat, 
midőn ha a protestáns akadály nélkül lehet katholikussá, 
a kölcsönösség elve szerint az ellenkezőnek is állnia kell. 
A leirat szép ruháját felfüggeszti a ruhatárba, de ezzel 
kívánja majd felruházni a Főrendekhez küldendő üzenetet. 
Nem mondja, hogy azok az urak. a kiknek tollából e 
leirat folyt, jezsuiták, de bizonyára meghallgatták szavaikat. 
A leirat elfogadásánál nagyobb akadályt a kiengesztelődés 
útjába nem gördíthetnének. A kath. dogmákkal — s e téren 
kath. létére érzi oly erősnek, mint bármely egyházi — nem 
fér össze a lélekvásárlás. Nem foghatja meg: mint lehet 
a lelkeknek annyira örvendeni, hogy a papok készek 
vagyonuk egyrészét is feláldozni, csak hogy szerintök egy 
lelket nyerjenek meg a mennyországnak; ezért eszelték 
ki a térítvényeket s kötik le egy még nem létező lélek 
szabadságát. Igaz, az ily házasságokon gyakran nincs 
áldás s nem nyerhetik meg a lelket a mennyországnak, 
habár érte annyi törvényszegést követtek is el. így gon-
doltak a vegyes házasságok meggátlására s meg is tagad-
ták az áldást. A leirat ajánlotta akadály sokkal nagyobb 
lenne, mint az áldás megtagadása. Természetes követke-
zése lenne a házasságot megelőző súrlódás, a mely, ha 
azt egyelőre elnyomná is a szerelem hatalma, később a 

házasságot a legsúlyosabb pokollá változtatná. Ezt látva 
a szülők, sohasem engednék meg, hogy gyermekeik vegyes 
házasságra lépjenek. 

De van a leiratban köntösül oly elv, a melynek a 
szónok csak örvendhet, de nem hiszi, hogy az egyháziak 
hasonló örömmel fogadnák. Ki van ugyanis nyíltan fejezve, 
hogy az eddig dogmának kürtölt az az elv, hogy a vegyes 
házasságoknál legalább a gyermekek egy részének katJio-
likusoknak kell lenniök: nem dogma! hisz a kormány 
szerint e részben alkudozásnak van helye. Köszöni a 
kormánynak, hogy leirata által ez a dogma, a melyen 
a papság annyira nyargalt, füstbe ment; mert Ő felsége 
kormánya csak tudja, mi a dogma ? Oly államban, a hol 
vallási praedominium nincs, megadná a jogot, hogy a 
felek a házasságkötés után gyermekeik vallásos neveltetése 
iránt barátságosan egyezkedjenek; de nálunk, a hol val-
lási praedominium van, csak arra vezetne, hogy a hatal-
masabb, a kath. rész győzne a protestánsfél elnyomásával. 

Klauzál szerint határozottan a felírásnál kell maradni. 
Ő sem pessimista, sem optimista, de a jót óvakodva re-
ményű s a leirat néhány szavából azt következteti, hogy 
az a kormánynak nem ultimatuma. Ugyanis azt mondja 
a leirat: altéra etiam non minus salutaris et secura 
ratio stb.; elismeri tehát, hogy a Rendek feliratának elve 
is salutaris; továbbá: magis respondet: tehát a felirat 
is respondet. Ha meggyőzik a kormányt, hogy javaslata 
nem üdvös: hiszi, hogy a kormány nyomtatásban is kife-
jezett elveihez következetlen nem lesz. Végre azt mondja 
a leirat, hogy ez: desiderium Suae Majestatis, már a hol 
a kormány existálni akar, más kifejezést használ. Felírás 
intézendő tehát Ő felségéhez, a mely kifejtse, hogy a 
javaslott rendszabályoknál a Rendek tervezete salutarisabb, 
fejezze ki azon reményt, hogy Ő felsége még az ország-
gyűlés kezdetén vigasztaló válaszával a Rendeket meg-
örvendezteti. 

A kerületi ülés nagy éljenzéssel fogadta Klauzál 
szavait, más nem is szólván hozzá, magáévá tette indít-
ványát, s a másnapi — július 8-iki — ülés már meg is 
hitelesítette a válaszfeliratot. A kerületi ülés azonnal 
országossá alakulván, a javaslat nem hosszú, de azért 
eléggé heves vita után itt is elfogadtatott. 

Ellene Szathmáry Antal kalocsai és báró Rud-
nyánszky S. esztergomi káptalani követek kérik, hogy 
mivel ők már nemcsak a felirat, hanem a kir. leirat elveit 
is a kath. egyház tanaival összeütközőnek találják, sőt 
azok az 1790/1. XXVI. t.-cikknek véget vetnek: mély 
fájdalmuk és szomorúságuk kifejezése a naplóba igazolá-
sukra bevétessék. Természetes, hogy a káptalani követek 
eme felszólalása a követeket is szóra izgatta. Kállay Ö., 
Perezel M. és Szentkirályi M. hatalmas erővel utasítják 
vissza azok felfogását s a fájdalomérzetének erőteljes 
kifejezését ők is sürgetik, de abból a szempontból, hogy 
a kir. leirat tartalma az ország üdvének s a Rendek 
várakozásának ellenére ütött ki. Különben a felirat végleg 
megállapítva, a főrendekhez rögtön átküldetett. A Főrendek 
a feliratot szintén változtatás nélkül elfogadván, az a 
július 12-iki vegyes ülésből Ő felségéhez közakarattal fel-
küldett s ezzel a fontos ügy első stádiumában befeje-
zést nyert. 

(Vége köv.) Futó Mihály. 



BELFÖLD. 
Az országos lelkészi gyámintézet ügye 

a konventi bizottságban. 
A zsinat rendeletéből a mult 1893. évi egyetemes 

konvent által az Egyházi Törvények 270. §-a értelmében 
kiküldött gyámintézeti bizottság f. hó 17. és 18-ik napjain 
vette tárgyalás alá a Szász Domokos erdélyi püspök 
által készített s e Lap mult számában közölt » Országos 
ref. lelkészi özvegy-árva gyámintézet« alapszabály tervezetét. 

A bizottságnak a konvent által kiküldött tagjai voltak 
Szász Domokos elnökön kívül: gróf Degenfeld József, 
Baksay Sándor, Szilassy Aladár, Fejes István, Bernáth 
Dezső, Széli Kálmán, Beöthy Zsigmond, Kiss Gábor és 
Tisza István. Ezeken kívül a bizottság elnöke által be-
hivattak még: Szász Károly püspök, György Endre, Szabó 
János, Szőts Farkas és dr. Vargha Gyula. 

A meghívottak Fejes, Bernáth, Beöthy, Tisza, Szabó 
és Vargha kivételével megjelenvén, a bizottság Szász 
Domokos elnöklete alatt megkezdte tárgyalásait. Az elő-
adói és jegyzői tisztet Széli Kálmán viselte. 

Szász Domokos elnök néhány rövid előterjesztése 
után előadó elsorolta az okokat, melyek folytán a mun-
kálatok s az alapszabály-tervezet nem lehettek készen a 
konvent által kitűzött határidőre, t. i. akkorra, hogy még 
az egyes egyházkerületek rendkívüli közgyűlésén tárgyalás 
alá vétethettek volna. Igen rövid volt ugyanis az idő, mely 
alatt a nagy terjedelmű anyagot fel kellett dolgozni, az 
előmunkálatokat a statisztikai adatok beszerzése s össze-
gyűjtése után megkellett tenni. De meg az alább említendő 
célból ajánlattételre felszólított életbiztosító társulatok is 
későn küldték be munkálataikat. így tehát az alapszabály-
tervezet most a bizottság és a 24-én összeülő egyetemes 
konvent tárgyalása alá kerül csupán, az egyes egyház-
megyék és egyházkerületek pedig csak az őszi közgyű-
léseken tárgyalhatják, s a tőlük beérkező vélemények is 
csak az esetleg ez év őszén tartandó rendkívüli konventi 
ülés alkalmával lesznek figyelembe veendők. 

Ezután rátért a bizottság az egyes életbiztosító társa-
ságok ajánlatainak tárgyalására. 

A bizottság elnöke ugyanis az egész gyámintézet 
kérdését megpróbálta az életbiztosítás eszméje által meg 
oldani, s e célból több társulatot ajánlattételre hivott fel. 
Három életbiztosító társaság adta be ajánlatát. A trieszti 
»Generáli* az >Elsö magyar Altalános* és később a 
»Mutual*. 

Mindhárom ajánlattevő társaság igazán lelkiismere-
tes és alapos munkát végzett, hosszú időn keresztül szá-
mításba vett adatok és kombinációk eredményével lépett 
sorompóba, s tökéletesen felfogta azon anyagi és erkölcsi 
előnyöket, melyeket a társulatra nézve maga után vonna 
az, ha egyetemes egyházunk összes lelkészei belépnének 
egyszerre a biztosítottak kötelékébe s ezáltal létre jönne 
egy hosszas időre terjedő - szövetkezés, mely egyrészről 
a társulat másnemű üzletágaira is kedvező befolyást gya-
korolna, másfelől az egyetemes egyház is elérné célját, 
a mi nem egyéb, mint állandó alap vetése egy országos 
gyámintézetnek tőkegyűjtés folytán. 

A Generáli és az Első magyar a tömeges bizto-
sítási módszert veszi fel és ajánlja. Szerintök minden 
lelkész biztosíttatnék halála esetére 1000 frtra, s így a 
jelenleg élő 1975 lelkész halála után 1 millió 975 ezer 
forintnyi tőkéje lenne az egyet, lelkészi gyámintézetnek. 
Úgyde az évi díjfizetés mindkét társaság számítása sze-

rint — még ha a szerzési (18 % ) és a behajtási (3 %) 
jutalékul engedélyezett tekintélyes összegek leszámíttatna-
nak is belőle — a 100,000 frtot meghaladná. És a cél 
nem volna elérve. Nem lehet ugyanis főcél az, hogy majd 
a jövőben, valamikor legyen az egyetemes gyámintézet-
nek oly tőkéje, melynek kamataiból a lelkész-özvegyeket 
és árvákat szintén majd valamikor gyámolíthatná, hanem 
igenis az, hogy a gyámintézet minél előbb megkezdje 
működését, s a segélyre szorultak és gyámolítást igénylők 
minél hamarabb részesüljenek segélyben. 

Nehezen megoldható kérdés még az is, hogy vájjon 
szövetkezés esetén mennyi időre köttessék meg a szer-
ződés. Ha ugyanis minden elhalt lelkész helyébe lépő ifjú 
köteleztetnék folytonosan a belépésre, akkor egy véget 
nem érő circulus állana elő s a társulatfal kötendő szer-
ződés lejárati ideje a végetlen jövőbe lenne teendő. Ha 
pedig azt az aránytalanságot tekintjük, a mi van a fize-
tendő és nyerendő összegek között, rögtön világossá válik 
a terv hátránya, a gyámintézet, illetve az egyetemes egy-
házra nézve. Statisztikai adataink szerint ugyanis lelké-
szeink közül évenként meghal 45, tehát évenként esedé-
kessé válik a társulat részéről 45,000 fr t ; ezzel szemben 
pedig fizetnie kell az egyetemes egyháznak évenként biz-
tosítási díjul 100,000 frtot. Igaz ugyan, hogy azzal a 
45,000 frttal legalább részben lehetne fedezni a lefizetendő 
összeget, de hát akkor oda jutnánk, a hova minden pénz-
ügyi operáció és kockázat nélkül, egyszerű takarékpénz-
tári tőkegyűjtéssel mindenkor eljuthatunk. 

Jóval előnyösebb az a minden irányban tájékoztató 
és részletes számításokkal igazolt ajánlat, melyet a Mutual 
— bár kissé elkésve — nyújtott be a bizottság elé, és 
első tekintetre is látszott, hogy a másik két társulat aján-
latát kedvezőség tekintetében messze túlhaladja. A > Mu-
tual* ugyanis nem az egyszerű halálesetre kötendő élet-
biztosítást, hanem egy meghatározott időben történendő 
elszámolásra alapított életbiztosítási ügyletet ajánl és szá-
mításai alapjául a 20 évi elszámolásra kötendő ügyletet 
veszi fel, kötelezvén magát arra, hogy ha az egyetemes 
egyház minden egyes lelkész életét bizonyos meghatáro-
zott összegre (pl. 1000 frtra) biztosítja : a biztosított és 
20 éven belül elhalálozó minden egyes lelkész után 
1000 frtot fizet az egyetemes egyház pénztárába, de a 
20 év lejártával még életben leendő lelkészek után csak 
kötvényeket bocsát ki, melyek az illető lelkész halála 
napján fognak beváltatni, melyek után azonban további 
díjfizetésekre az egyház nem köteleztetik. Ilyenformán a 
díjfizetés azokra nézve, kik a 20 éven belül halnak meg, 
haláluk napjáig tartana, s ekkor a biztosított összeg kész-
pénzben fizettetnék ki, azokra nézve pedig, kik túlélik a 
20 évet, csak a 20 év végéig tart a díjfizetés s ekkor 
részükre 3 1l2°/0-ot jövedelmező .1000—1000 frtról, ille-
tőleg a nyereményjutalékokkal remélhetőleg még maga-
sabb összegről szóló, a haláleset napján esedékessé vá-
landó kötvények állíttatnának ki. 

Ebből áll a »Mutual < terve, melyhez kiváló gonddal 
összealkotott táblázatokat is (21. db.) csatol, s e tábláza-
tokban az egész terv pénzügyi oldalát világítja meg. Szép 
pénzügyi munkálat, de az egyház által elérendő célnak 
nem felel meg. Ezért a bizottság ezt sem vehette érdem-
leges tárgyalás alá. 

Nem fogadta el tárgyalási alapul Baksay Sándor 
bizottsági tag által vázlatosan kidolgozott s a bizottság 
előtt élőszóval indokolt javaslatot sem. Baksay munkálata 
több ponton lényegesen eltér a Szász Domokosétól. Baksay 
már a jelenlegi özvegyeket és papi árvákat is be óhajtotta 
volna venni a gyámintézet segélyezendői közé s a segé-
lyezést minden jogosultra nézve egyenlőleg tervezi; a 



lelkészfentartó egyházaktól semmiféle járulékot nem kiván 
fizettetni, hanem ezek helyett a mostani egyházmegyei 
gyámintézetek fizessék az t%-os járulékot; az özvegyek-
árvák segélyeit nem állapítja meg fix összegekben, hanem 
annyit adna, a mennyi jut ; végül a gyámintézet meltett 
külön nyugdíjintézetet jövőre sem kiván szerveztetni. 
Egyebekben javaslata jórészt azon irányelvek alapján 
készült, melyek alapján a Szász Domokosé. A bizottság 
beható eszmecsere után az említett elvi kérdésekre nézve 
Szász Domokos megoldását, s a részletes tárgyalás alapjául 
is szintén az ő alapszabály-tervezetét fogadta el. Baksay 
külön véleményt jelentett be. 

A részletes tárgyalás folyamán minden fontosabb 
§-nál megindult több vagy kevesebb ideig tartó vita, mely 
vitákról pár vonással az illető helyen megemlékezem. 

Az 1. §. eredeti alakjában elfogadtatott, csupán e 
mondatba: s az árvák neveltetési segélyben részesíttetnek 
— beszúratott a neveltetési szó után e kifejezés is: esetleg 
gyámolítási. E kifejezést azon testi, vagy lelki fogyatko-
zásban szenvedő lelkészárvákra tekintettel vette fel a 
a bizottság, a kik említett fogyatkozásaiknál fogva állandó 
gyámolításra szorulnak. Az alapszabály-tervezetben bárhol 
előforduló hasonló mondatba szintén beszúrandó az emlí-
tett kifejezés. 

A 2. §. változatlanul fogadtatott el. 
A 3. §. jobbára stiláris módosításokat szenvedett. 

Az első mondat elfogadott alakjában így hangzik: Ezen 
országos gyámintézet kötelezett tagjai stb. 

Az a) b) és c) pontjából pedig egy pont szövegez-
tetett a következőkép: A magyar korona országainak 
területén, vagy ezen kívül a magyar egyetemes ref. egyház 
főhatósága alá tartozó vagy tartozandó egyházakban ez 
idő szerint működő s az idők rendén szolgálatba lépő 
rendes lelkészek, körlelkészek és misszionáriusok. 

A 3. §-nál Szőts Farkas kérdést intézett a bizott-
sághoz. hogy vájjon a theol. tanárok, kik az országos tanári 
nyugdíjintézetbe nincsenek felvéve, de a kik az egyházi 
törvények értelmében rendes lelkészeknek tekintetnek: fel 
lesznek e véve az országos gyámintézetbe, illetve a §-ban 
elő forduló »rendes lelkészek« kifejezés reájok is értendő-e? 
Maga részéről azt tartja, hogy a mely theol. akadémia tanárai-
ról más úton kellőleg gondoskodás nem történt, azokra 
nézve ebbe a gyámintézetbe való felvételi jogosultság 
mondassék ki A bizottság e kérdést jogosan felvehetőnek 
vélvén, megbízta a felszólalót, hogy okadatolt indítvány 
alakjában jelen kérdést a konventhez intézze, s attól kérje 
a választ. Ugyanilyen módon vettetett fel az a másik 
hasonló kérdés is, hogy a vallástanároknak most fejlődő 
institúciója felveendő-e a tervezetbe? A bizottság abban 
állapodott meg, hogy a katekheta-állások még mint ki nem 
fejlődött intézmény, ne vétessenek fel, hanem csak majd 
az alapszabályok legközelebbi revíziója alkalmával. 

A 4. §. kihagyatott. Változtatás nélkül ment keresztül 
a 6. §. is, csupán utolsó mondatából e pár szó: akár pol-
gári akár — hagyatott el. 

A 7. §. vége precízebb meghatározás céljából meg-
toldatott a következő passussab: melybe az egyházható' 
ságilag megállapított stóla értéke is beszámítandó. 

A 8. §-ban — továbbá Romániában és Bukoviná-
ban — kifejezés helyett: vagy azonkívül •— kifejezés 
jött ; a helyettes lelkész kifejezés az egész tervezetből 
egyszer s mindenkorra kihagyatott, 

A 9, 10, 11, 12 és 13. §§-ok eredeti szövegezésben 
fogadtattak el, noha erőteljes hangok emelkedtek a vég-
ből, hogy a 12. §-a vétessék fel még az is, miszerint 
az állandó segélyezésben részesülő özvegyek és árvák 

többi igazolni valóik között ev. ref. vallásban lételök 
igazolására is köteleztessenek. 

A II. fejezet címében az ellátásáról szó helyett segé-
lyezéséről tétetett. 

A 14., 15., 16. és 17. §-ok módosítás nélkül fogad-
tattak el. A 15. §. elvi tekintetei ugyan igen komoly dis-
cussió tárgyát képezték. Felmerült ugyanis a bizottság 
kebelében az a kérdés, hogy vájjon nem fog-e méltány-
talanság lenni, ha a segélyek és évjáradékok csupán két 
kategóriába soroltatnak, tekintet nélkül a nagyon is külön-
böző nagyságú papi fizetésekre. A bizottság általában azon 
véleményben volt, hogy a mely lelkésznek pl. 2000 frt 
fizetése van, az esetleg jobb anyagi helyzetben hagyja 
családját halála után, s életében is könnyebben fizetheti 
járulékait, mint az a lelkész, aki 500 frt fizetésből kény-
telen családjával együtt megélni. Különben, ha a jövő 
10 év tapasztalata más alapon való rendelkezést ajánlana, 
az alapszabályok 10 év múlva történendő riviziója alkal-
mával a kellő változásoknak és módosításoknak alkalom 
fog adatni. 

Több irányú pótlása vált szükségessé a 18. §-nak. 
Ugyanis az 1. pont végéhez hozzáadatott a következő 
passus: azonban a testi vagy lelki fogyatkozás miatt tel-
jesen keresetképtelen árvák ezen koron túl is részesíthetők 
esetről-esetre meghatározandó mértékű segélyben 

Továbbá 3. pontul felvétetett a következő: Ha ön-
magukat fentartani képes állapotba jutnak. 

A 3-ik pontból pedig 4-ik lett. 
A 19. §. változatlan maradt. 
A 20. §. a végkielégítési összegeket határozza meg 

azon papi özvegyekre nézve, kiknek férjük a belépéstől 
számított 5 vagy 10 éven belül hal meg. A bizottság a 
tervbe vett összegeket igen csekélynek találván, úgy az 
I. mint a II. alatt feltüntetett összegeket 1 0 0 - 1 0 0 írttal 
felemelte. 

Változatlanul ment keresztül a 21. §. is, csak az 
első ki kezdés utolsó mondatában az erkölcsös szó helyet-
tesíttetett. kifogástalan-nal. 

A 22. §. b) pontja egészen töröltetett, a d) pontban az 
utolsó mondat e kifejezése elé : gyermekei azonban — szo-
rosabb meghatározás végett betétetett: a lelkésztől szár-
mazott kifejezés is. 

Eredeti szövegezésében maradt meg a 23. §. 
A III. fejezet címe változatlanul maradt. 
A 24. §. nagy vitát idézett elő. A bizottság ugyanis 

hogy megkönnyítse a gyülekezetekre nézve az 1%" 0 S 

járulék fizetését, a 24. §. 3. pontjához tette a következő 
rendelkezést is : felhatalmaztatnak azonban az egyes egy-
házkerületek, hogy a mennyiben e célra felhasználható 
összegekkel rendelkeznek (államsegély stb.) — ezen 1 % -os 
hozzájárulás címén fizetendő összeget az egyházközségek 
újabb megterlieltetése nélkül fedezzék. 

A 4., 5. és 6. pontok töröltettek. A 4. pont helyett 
két alrészre osztott következő pont vétetett be: A 4. a) Az 
e célra a közalapnál összegyűlt gyámintézeti töke ; b) a 
közalaptól 100,000 frt töke 4 év 'alatt, 25,000 forintos 
részletekben kifizetve. 

Az 5. pont helyett tétetett: A közalap folyó rendes 
jövedelmeiből 10 %, 

A 6. pont egészen elmaradt, 6. pont lett a §. 7. 
pontja. 

Eredeti szövegezésükben hagyattak a 25., 26., 27., 
28., 29., 30. és 31. §-ok. A 32. §. is megmaradt, azon-
ban a bizottság véleményeként jegyzőkönyvbe vétetett a 
következő rendelkezés: A földhitelintézet megkérdezendő, 
vájjon a gyámintézeti alap pénzeinek kezelését minő fel-
tételek alatt vállalja el? E jegyzőkönyvi rendelkezés értei-



méhen a földhitelintézet megkeresésével elnök és előadó 
bízattak meg. A bizottság ugyan nem hallgatta el aggo-
dalmait arra nézve, hogy a földhitelintézet kezelése sokba 
kerül, a mennyiben rendes uzusa szerint a földhitelintézet, 
esetleg azt fogja kikötni, hogy a gyámintézet pénzei az 
ő 3 V2 vagy 4 % ot kamatozó zálogleveleibe íektettesse-
nek. De ha kebli intézőpénztár kezelné a gyámintézet 
vagyonát, akkor 5 % - ° s kamatozású magyar állampapírok 
volnának veendők, s így 1 vagy IV2V0 l í a m a t különbség 
állana elő, mely különbség a földhitelintézet kezelését 
felette megdrágítaná, illetőleg a gyámintézet fejlődését 
nagyon megnehezítené. 

A 33. §. első mondatába, mely így hangzik: A 
gyámintézet vagyona magyar állampapírokba, vagy zálog-
levelekbe fektetve stb. a záloglevelekbe sző után beszúratott: 
közalapi tökesegélyekbe kifejezés. 

A 34. és 35. §-ok változatlanul, a 36. §. az első 
mondatában előforduló: s a 21. §. b) pontja értelmében 
beszolgáltatandó időközi papírjavadalmak — részletezés 
kihagyásával fogadtatott el. 

A IV. fejezet címe változtatás nélkül maradt. 
A 37. §. megtoldatott egy egészen méltányos ren-

delkezéssel, mely a 60 évet meghaladott korú lelkészek-
nek szabad tetszésére bizza az országos gyámintézetbe 
való belépést, ha már valamely egyházmegyei olyan gyám-
intézetnek tagjai, mely osztalékot fizet. 

Az Átmeneti intézkedések többi §-ai ismert szöve-
gezésökben, változatlanul fogadtattak el, melyek letárgyalása 
után a bizottság befejezte tanácskozásait. 

Arany Gusztáv. 

KÜLFÖLD. 

Németországi egyházi szemle. 
Dupánloup-i, Orleans tudós püspökét s az ultramon-

tán sajtót legközelebb igen kínos zavarba hozta Beyschlag 
tanár egyik megjegyzése, mely Korúm trieri püspökhöz 
irott nyílt levele szerint nem kevesebbet foglal magában, 
mint annyit, hogy a vatikáni zsinati atyák egyik tudós 
feje a Rómában székelő német prot. követségi lelkész! ől 
kért volna kölcsön egy bibliát. Beyschlag a kapóra jött 
megjegyzést a római prot. gyülekezet egyházi évkönyvei-
ből (deutsch-ev. Kirchenbuch) merítette, és Korúm püs-
pökkel, illetve annak vikáriusával Einiggal folytatott polé-
miájában fel is használta azt. Hogy a dolog élét elvegyék 
bizonyos bibliafordítási szekciókról beszéltek az ultramon-
tánok, a melyeknek feje éppen a tudós püspök lett volna, 
s kinek éppen e célból lett volna szüksége egy általa soha 
sem látott prot. bibliára. Vagy talán a vatikáni könyv-
tárban sem volna ily Luther-biblia található? 

Mivel azonban Döllinger, Reusch, Friedrich és 
mások, kik áttanulmányozták az összes zsinati aktákat, 
mit sem tudnak a vatikáni zsinat által tervbe vett biblia-
fordításokról, más magyarázatát kell keresni annak, hogy 
Dupanloup prot. bibliára szorult. A tudós püspök ugyanis 
ki Rómába csak néhány újságot és semmiféle könyvet 
nem vitt magával, a megütközés egy bizonyos nemével 
értesült itt Döllinger közléseiből (»Erwiigungen« stb.) arról, 
hogy Pál apostol Pétéi* apostolt alkalmilag »hypokrisis«-sel 
vádolta. Gal. lí. 12., 13. v. classicus idézete így hang-
zik : ö vele együtt tettetésképen viselik vala magukat 
a többi zsidók is«. Orleans tudós püspökének természe-

tesen ^egészen fatálisnak* tünt föl e hely, s csakugyan 
fatális is az a pápai csalatkozhatatlanságra nézve, a mely-
nek a dogma szerint Péter apostollal kell kezdődnie ! A 
püspök hihetetlennek vélte, hogy ilyesmi a bibliában talál-
tatnék. s Hohenlohe bíboros könyvtárából szerzett egy 
görög újszövetséget, de abban jártas nem lévén, legna-
gyobb szorultságában valószínűleg francia példány után 
keresett s németet kapott a prot. követségi lelkésztől. A 
tudós püspöknek zavara a biblia ismeretének dolgában 
igen kínosan érintette őt magát s az ultramontán sajtót. 
Mi a magunk részéről azon a járatlanságon éppen nem 
csudálkozunk, hiszen Róma következetesen tiltja a biblia 
olvasását, Pius pápa pedig »pestis«-nek jelezte a biblia-
társulatokat! Sapienti sat. 

Az ókatholicismus továbbra is dicsőségesen folytatja 
nemes, de terhes küzdelmét az ultramontanismus, indiffe-
rentismus s az opportunismussal szemben. Küzdelmeinek 
főbb vívmányaiból kiemeljük a következőket: a berlini 
őkath. hívek jogot nyertek az államtól az önálló egyház-
alapítás művéhez, s már is szerényen működnek a tenip-
lom- és paplak építése körül. Sajnos hogy a bádeni 
kormány nem olyan bőkezű, a mennyiben az ókatholi-
kusoktól eltiltotta a freiburgi egyetemi templom haszná-
latát. Indokul felhozták azt a körülményt, hogy a római 
kath. theológia tanárainak szüksége van e templomra a 
misézés céljából, a mi pedig egy ókatholikusok, mint 
eretnekek által használt templomban lehetetlen, a mi aztán 
— természetesen — a prot. istentiszteletnek a betiltását 
is vonta maga után. Freiburgban tehát egy új templomra 
van szüksége az ókatholikusoknak, a mi Saarbrücken és 
más városok módjára a prot. testvéri áldozatkészség fel-
használásával legközelebb meg is fog történni. A crefeldi 
őkath. templom már kész, s tervbe van véve a templom-
építés Passau városában is. 

Örvendetes módon halad az ókatholicismus ügye 
Bajorországban, a hol pedig a kormány egy privát val-
lási társulat niveaujára sülvesztette annak egyházépítő 
ügyét az egész vonalon. München a maga 1656 lelkével 
egy második papot és istentiszteleti helyet nyert. Az 
ágostai ókatholikusok filiális gyülekezetté alakultak, épp ügy 
a schweinfurtiak is a nürnbergi anyagyülekezettel. Az 
ókatholikusoknak egyik hatalmas védője akadt a bajor 
parlamentben Stauffenberg báróban, ki legközelebb ugyan-
csak éles szavakban ítélte el a kormánynak az ókatho-
likusokkal szemben következetesen tanúsított habozó sőt 
igazságtalan eljárását. Hatalmas szónoklatában leálcázta 
Lutz miniszter politikájának szégyenletes útjait, mely poli-
tika az ultramontanismus elleni küzdelemmel kezdődött, 
a do ut des-féle canossai kísérlettel folytatódott s az 
ókatholicismus martyriumával végződött. Olyanok előtt 
— úgymond — • a kik, mint az ókatholikusok lelkiis-
mereti küzdelmet folytatnak az ultramontanismus ellen, 
feltétlen tisztelettel viseltetik; az ultramontanismus kép-
viselőihez fordulva pedig így kiáltott fel: A Ti külső ered-
ményetek bizonyára rendkívüli, de hogyan áll a dolog a 
belső eredményekkel, az más kérdés, a melyre nézve 
igen alapos kételyeim vannak. Félek tőle, hogy a jövő 
be fogja igazolni ezt a kétségbevonhatlan tényt, hogy a 
külsőleg elért eredmények igen gyakran a belsők rová-
sára esnek, s hogy az ultramontanismus lassanként elveszti 
azt, a minek külső biztosítására törekszik, t. i. a valódi, 
igaz és benső keresztyénség igazságát és életérdekét. 

Érdekes statisztikát közöl az 1890. népszámlálás 
alapján a Stöckerféle »Deutsch-Ev. K.-Ztg« egyik leg-
közelebbi száma a németországi vegyes házasságok vallás-
ügyi viszonyairól. A népszámlálás szerint Poroszországban 
116,673 vegyes házasságot kötöttek, a melyben az apák 



protestáns, az anyák pedig kath. vallásúak voltak. E 
házasságokból a 10-ik életévig 215,635 gyermek élt, és 
pedig 107,840 fiú és 107,796 leány. A fiúkból 64,186 ev., 
48,654 kath., a leányokból pedig 57,421 ev. s 50.374 kath. 
lett. Ezenfelül 139,129 oly vegyes házasság jött létre, a 
melyben a férfiak katholikus, a nők pedig prot. vallásúak 
voltak. E házasságból a 16-ik életévet 254.358 gyermek 
érte el. 126,818 liú közül 65,760 ev.. 61,056 katholikus, 
ellenben 127,540 leány közül 71,301 ev. s 56,239 kath. 
lett. Összesen tehát: 137,061 ev.. s 117,297 katholikus, 
469,993 gyermek közül tehát 255,802 vegyes házassá-
gokból 258,668 ev., és 211,325 kath. lett. Az ev. gyer 
mekek többsége tehát mindössze 47,343-at tesz ki. E 
statisztikai adatokat alapul véve tán igazat mond Korúm 
püspök ama kijelentése, hogy a vatikáni zsinat óta a 
vallásfelekezetügyi viszonyok Németországban kedvezőb-
bek a protestantismusra, mint a katholieismusra nézve, a 
mi annál örvendetesebb, mivel a német kormányok tud-
valevőleg a kulturhare izgalmas napjainak lezajlása óta 
folyton kacérkodnak a protestantismus rovására Rómával, 
s különösen a porosz egyházpolitika következetesen a 
Canossa felé vezető úton van. Jól mondja erre vonat-
kozólag Nippold legújabb egyháztörténeti müvében: »die 
einzigen wirklich gefahrlichen Helfershelfer der píipstlichen 
Kurie sind auf protestantischen Boden zu suchen«. Rég 
megmondotta ő : mely utak vezetnek Rómába?! 

Csudálatos egy világot él ma a modern ember. Még 
a régi vallás se hatotta egész lényét, érzületét és akaratát, 
s már is egy új, egy jövő vallásnak megállapításán fáradozik. 
Annak a prófétája de Lagarde göttingai tanár mellett 
Sclimüt Jenő, a mi atyánkfia *Die Religion des Geistes« 
című új lipcsei lapjával. A szellem vallása hirdeti a hamis 
tekintélyek, nagyságok és szentség elodázását s a lelkünk 
mélyeiben gyökerező istenséget. Egy tisztán szellemi, 
spiritualistikus vallásnak a hirdetője, a melyet »Krisztus 
istensége« című művében tárgyalt. Ha nem esztelenség, 
úgy legalább is rendszeres — mondhatnók Shakespeareval. 

Mint a külföldi lapokból értesülünk, Frank erlangeni 
rendszeres theol. tanszékét a bécsi Evald-al, a boroszlói 
Schmidt, az ismert nevű symbolika-író tanszékét pedig 
névrokona, a cartowi lelkészszel fogják betölteni. Ez a 
Schmidt az egyházi hitnek egyik buzgó harcosa, s a 
legújabb göttingai iskola moráltheológiájának egyik leg-
hevesebb ellensége. »Das Gewissen, induktiver, historisch-
kritischer Nachweis von den Naturvölkern bis 1889* című 
művébe kimutatta Ritschl ama tételének tarthatatlanságát, 
mely szerint a vallás-erkölcsi képesség apriori faktuma 
volna az embernek. Legtöbb elismerésre talált »Der alté 
Glaubeund dieAVahrheit des Christenthums« című legújabb 
művével, a melyben Kaffan és Harnack fejtegetéseit cáfol-
gatja egy új dogma szükségessége tekintetében. Éles 
dialektikával föltünteti azt a nagy űrt, a mely a Ritschl-
féle moraltheológiában a hit és tudás között észlelhető, s 
szerzőnek kiváló theol. és philos. szakműveltségéről s 
éles, ügyesen distingnálókritikai gondolkozásáról tesz bizony-
ságot. Egyike legközelebb megjelent iratában pedig egyenesen 
a Ritschl-féle theológiának az egyházra s annak hitére 
vonatkozó állítólagos veszélyességét mutatta ki a nála 
megszokott orthodoxia türelmetlen álláspontján. Úgy látszik 
az orthodoxia diadalát iili ez idő szerint a német egyetem-
nek prot. theol. fakultásain a göttingai iskola s a modern 
liberalismus theol. pártárnyalataival szemben! Pedig: in 
omnibus charitas!! 

RÉGISÉGEK. 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

Alvinczi valóban megérdemelte ezt azon sokféle 
megbízatás hű és lelkiösmeretes teljesítéseért, a mikben a 
fejedelem annyiszor részesíté. 

Most is mihelyt a fejedelmi násznép Erdélybe távo-
zott, megkezdődlek a politikai alkudozások a protestáns 
hatalmakkal, a melyeknek' célja az volt, hogy Erdélyt a 
protestáns szövetségbe bevonják. A fejedelem e célból 
Quadt kapitányt a haagai congressusra küldötte, hol a 
szövetségbe lépés föltételei megállapíttattak. Míg ez oda 
járt, teljesen fel akart készülni a fejedelem s a háborút 
megkezdeni. Mindenekelőtt a májusi országgyűlésen nejét 
megválasztatá utódává. Azután követséget küldött Kon-
stantinápolyija rávenni a portát a közös működésre és 
egyengetni az útját, hogy másképen tárgyaljanak »a hat 
országnak« (a nyugoti hatalmaknak) — Stambulba ment 
követeivel. 

Alvinczi a felső-magyarországi hangulat felől való 
tájékozás nyújtásával s részben előkészítésével s az alum-
nusok útján nyert hírek közlésével segítette elő a fejede-
lem ügyét. Május 31-kén kelt levele szerint »igen kedvesen 
olvassa« a fejedelem Alvinczi leveléből, hogy »ez gondot 
viselt a reábizott dolot; expeditiójára«; de egyszersmind 
újból felszólítja Alvinczit, »hogy ha valami bizonyost 
érthet,*, a fejedelmet tudósi ani el ne mulaszsza. Ugyan-
ekkor az »internuntiusok« elutazását is jelzi, a kik az 
időtájt már Kassára érhettek.1 

1626. július 27. a harminc éves háború egy epi-
zódjáról kap híreket fejedelmi urától Alvinczi. Ezek sze-
rint »a dániai király mintha megunatkozott volna és a 
hadakozásban nem is jó processust követne . . . az ellen-
ség naponként többül, magát erősíti és az impérium sta-
tusit — lefegyverezi; mindezekre Mansfeld szerencsétlen-
s é g e . . . . mely ex temera arrogantia lőtt. melyért halált 
érdemlene igen nagy ansát adott, hogy kaput nyitott. Ez 
a nagy tarditas — fél a fejedelem — hogy utolsó vesze-
delmet hozzon nekik. . . A fejedelem maga is csak hal-
lucinál — mint irja — a törököt immár felindította, 
készen van, de nem akar erős fundamentom nélkül moz-
dulni, várja a francia, angol és svéd király biztosító 
leveleit, kikhez saját emberét küldötte; de nem jőnek. az 
idő — a hadakozás ideje ekközben foly — sőt fut stb. 
Kéri Alvinczit, hogy a generálissal — Bornemisszával 
együtt — nagyon vigyázzanak és ha valaki a külföldről 
jő hozzá: ne hagyják késlekedni, hanem küldjék hozzá 
sietve.2 

Augusztus végén maga is megindult a fejedelein, 
de a dán királynak Lutter am Barembergnél történt vere-
sége, a szövetkezés eredményeit meghiusítá. De a feje-
delem most is egyszerre készítette elő a háborút és békét, 
azonban a siker reményéről már akkor lemondott, midőn 
Mansfeld, hadsereg helyett csak maga csatlakozott táborá-
hoz s az első nagyobb diadal után kinevezte a békealkudo-
zásra követeit s 1626. dec. 28-kán már aláirta Lőcsén 
a. béke-okiratot, mely az addig kivívott előnyök közül egy 
párt ismét feladott, Alig néhány nappal előbb (nov. 3 0 ) 
irta alá Károly angol király is a nyugoti hatalmak szö-

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 1 A gyulafehérvári Bathyányi könyvtárban levő eredetiből 
közli Szilágyi S. a »Történ. tár« 1886. foly. 656. lapján. 

2 Ugyanott ÜGO-661. lap. 



vétségét, mely a lőcsei békével tárgytalanná lett. Bécsből 
erre elárulták, most már harmadízben a portán; de a 
fejedelmet nem tudták megingatni, sőt megkapta félesége 
számára a trónutódlásban megerősítő athnámét és a 
porta a Ferdinánddal Szönynél kezdett béke-all adózásai-
ban egyenesen az Ő tanácsaival élt s mondhatni ő dik-
tálta azt.1 

A fejedelem ekközben ama régi tervét is megakarta 
valósítani, hogy Erdélyben országos akadémiát létesítsen. 
E főiskola tanáraiul hazai és külföldi tudósokat szemelt 
ki. És itt is Alvinczi tanácsaival élt. A kiszemelt hazai 
tudósok közt volt Keresztúri Pál, Bakai Benedek és a 
biblia-javító Szenczi Molnár Albert. 

Keresztúri Pál J589-ben született s 1655. decem-
berben halt meg. Tanulását a hazában végezvén, külföldi 
útjában a német egyetemeket, Heidelberget s (a hazai 
reformátusok közül legelőször) Angliát bejárta s meg-
ismerkedvén Ratich észszerű újításaival a paedagogia és 
methodika terén, a gyermeket először is anyanyelvén 
kívánja taníttatni; olvasni, írni egyszerre tanít, a nyelve-
ket gyakorlati úton sajátíttatja el, s egyszerre csak egy 
tárgyat, vagy nyelvet vesz fel. Behozza a reális ismere-
teket s mikor már van miről beszélni, tanítja az ékes-
szólást. Mindig kisebbről megy a nagyobbakra. Kényszert 
nem használ, játékra is elég időt ad; tanítványait egy-
mással versenyezteti stb. Keresztúri haza jevén, úgylátszik 
kis időre az Alvinczi segédévé s a kassai iskola tanító-
jává lett; de csakhamar a gyulafehérvári akadémia taná-
rául személték ki. Keresztúri azonban Magyarországon 
valahol lelkészi hivatalt akart vállalni és már az esperes 
(hihetőleg az ábaúj-tornai Szepsi Láni Mihály) felakarta 
avatni, mit a fejedelem megtudván — Alvinczi aug. 12. 
kelt levele útján, levelet ír aug. 18-án az esperesnek, 
hogy ne ordinálják, mert meg nem engedi s ha ordinál-
ják is behozatja (Erdélybe) s félő, hogy az Alvinczi káp-
lánja Bakai is úgy jár a fejedelemmel. »Kegyelmed — 
irja a fejedelem Alvinczinak — adja meg levelünket a 
seniornak és 25, avagy 28 praesentis (aug. hó) okvetlen 
megindítsák, érhessen itt benn (Gyula-Fehérvártt) ben-
nünket*. Ugyanez alkalommal (augusztus 18.) irja, hogy 
Alvinczinak »a derék dologról irott Írásával contentus 
volt« és ígéri: hogy az ő gondviselésében sem nemes 
Kassa városa, sem hívei meg nem fogyatkoznak*. Végül 
»az odafelvalókról* tudósítást kér — mint mindig — 
Alvinczitól.2 

Keresztúri csakugyan be is ment és mint atya 
gyermekével, úgy bánt tanítványaival.3 A külföldi tudósok 
megérkeztével az elsőséget ezeknek adta át és csak segéd-
tanárrá lett Gyula-Fehérvártt. í. Rákóczi György fejedelem 
alatt udvari lelkészszé lett, aztán a fejedelmi udvari 
iskola »aulicum collegium* tanára.4 

Bakai Benedek — a másik kiszemelt — született 
Kassán, 1598-ban. Alsóbb iskoláit ugyanott végezte, majd 
Kassa város költségén Boroszlóban tanult 1615-ben. 
1617-ben Wittenbergbe ment a theologiát és philosophiát 
hallgatni, onnan Hollandiába s aztán Angliába. 1626-ban 
Kassán iskola-igazgató lett s Alvinczi káplánja. Ilv minő-
ségben működött 1630. májusig, a midőn Sárospatakon 
tanárrá és lelkészszé lett s ott meg is halt. 

1 Szilágyi Sándor: »Bethlen Gábor életrajza«. Stampfel ki-
adása 1885. 24—-25. lap. 

2 Szilágyi Sándor: »Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622 — 
1652«. 21. lap. 

;! Bethlen G. levele Alvinczihoz. Ered. gy.-fehérvári újabb 
limbus. Közli Szilágyi, S. Tört. tár 1886. foly. 661-662 . lap. 

4 Dr. II. Kiss Áron: »A magyar népiskolai tanítás törté-
nete*. I. köt., 88—£9. lap. 

Szenczi Molnár Albert született 1578. aug. 30-án 
Szenczen (Pozsony m.) szegény szülőktől. 1587-ben a 
gönczi iskolába járt és ő hordta át Károli Gáspártól a 
Bibliai ívek correcturáit Vizsolyba. 1588-ban Debreczen-
ben tanult s onnan 1593-ban Strassburgba ment, honnan 
Genfbe vándorolt Bézához 1595, sőt 1596-ban Rómában 
is járt. A theologiát végzendő, a heidelbergi egyetemen 
települt le 1597-ben. Latin-magyar szótárát Nürnbergben 
adta ki 1604. Majd az alsdorfi egyetemen (1606.) lefordítá 
a 150 zsoltárt és francia dallamok szerint kiadta Hern-
borban 1607. Ekkor Móricz hesseni tartománv-gróf vette 
pártfogásába s Marburgba költözött át. Kiadta a Károli-
féle biblia-fordítást javításokkal Hannauban 1608. Majd 
Móricz fejedelem biztatására magyar nyelvtant irt 1610. 
161 l-ben nőül vette Oppenheimban egy tanár leányát 
(Ferinaui Kunigunda ifjú özvegyet) s mint nyomda-felügyelő 
kedvező anyagi viszonyok közt élt s kiadta az úgyneve-
zett »Oppenheimi Bibliát* kisded alakban, hogy azzal az 
útonjáró hívek is, mintegy kézben hordozó könyvvel élhet-
nének* stb. 1613-ban haza jött és rohonczi lelkészszé 
lett; majd visszament Oppenbeimba s V. Frigyes — ké-
sőbbi cseh király pártfogásába jutott; de 1622-ben Tilly 
vad serege elő haza menekült. Úgy látszik Alvinczi közben-
járt érette Bethlen Gábor fejedelemnél s ez Kassán tele-
pítette meg; de ott nem levén alkalmas szállása: a feje-
delem (1626. júl. 5.) megparancsolta a kassai tanácsnak, 
hogy a német parochiában rendeljen Molnár Albertnek 
szállást, minthogy a német prédikátornak Fabricziusnak, 
kit a kassaiak hozatnak úgy is jó barátja; ha pedig ott 
valami okon nem lehetne, a német káplánt költöztessék 
ki és ennek lakását adják át neki.1 1630-ban Kolozsvárt 
települt meg s ott oly szűkölködő állapotra jutott, hogy 
csak Darholcz Ferencz bőkezűsége menté meg a végnvo-
mortól.2 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

** Protestáns Szemle. Irodalmi társaságunknak e 
most már havonként megjelenő folyóiratából Kenessey 
Béla társulati titkár szerkesztésében megjelent a 4-ik füzet. 
A szerkesztő által Kossuth haláláról lendületesen irt meg-
emlékezés után dr. Vargha Gyula tanulságokban gazdag 
tanulmánya van közölve, mely az írod. Társaság böjti 
felolvasása rendjén olvasott fel tudós szerzője. Pokoly 
József, ez a tehetséges és tanult fiatal lelkész most már a 
IV-ik közleményt irja a magyar prot. házasságjog 1786-ig 
való történetéről. Bévész Kálmán néhány megjegyzést tesz 
a házassági jogról szóló törvényjavaslatra, vonatkozással 
Várnai Sándornak a Szemle hasábjain megjelent észre-
vételeire. Ez a füzet közli Kenessey Bélának is a protes-
táns egyház társadalmi munkásságáról .szintén az írod. 
Társaságban tartott felolvasását. A füzet >Irodalmi S z e m ű -
jének különös érdeket kölcsönöznek a hazai prot. időszaki 
sajtó termékeiről közölt elég tárgyilagos és találó kritikai 
észrevételek. 

1 Kassa város levéltára 6131. sz. 
J Balogh Ferencz : >A magyar prot. egyháztörténetem rész-

letei* 165—166. lap. 



** A Magyar Mese- és Mondavilág című füzetes 
vállalatból, melyet az Athenaeum kiadásában Benedek 
Elek ír. megjelent a 6 ik füzet. Az igazi népies stylusban 
irt mesegyűjteménynek, melyről osztatlan elismeréssel 
írnak a szaklapok, most megjelent 6-ik füzetében legér-
dekesebb darab: A hadak útja; szép a Megölő Istefán, 
A molnár leánya, Mi van a ládikában, Üssed, üssed 
botocskám stb. Az illusztrációk csinosak. A szülők figyel-
mébe bátran ajánlható vállalat. Egy füzet ára 5 kr,, 
10 füzet előfizetési ára 2 frt 50 kr. Az egész mű 50 fü-
zetre van tervezve. Megrendelhető az Athénaeumnál és 
minden könyvkereskedőnél. 

** »Az 1848 49-iki magyar szabadságharc törté-
nete* című illusztrált vállalatból most jelent meg a 10. füzet 
Gracza (lyörgy e füzetben az 1848-iki törvények ünnepélyes 
szentesítését mondja el. — A füzet a következő egykorú 
illusztrácziókat tartalmazza : Csány László (arckép). — 
Kossuth és a honvédsereg vezérei (Berlinben rajzolt egy-
korú kép). — Magyar tábor a szabadságharc alatt (Egy-
korú kép). — Perczel Mór (1848/49 arckép). — Karlócza 
város pénzutalványa 1849-ben. — Teleki László gróf 
(1861. arckép). — Osztrák lovasság 1848/49-ben (Erede-
tije a bécsi udvari múzeumban). — Az 1848/49 törvények 
ünnepélyes szentesítése. — Kossuth megérkezése Pestre 
1848. április 14-én (Egykorú rajz után). A kiadóhivatal, 
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedése 
Budapesten Andrássy út 21. sz. a. még most is fogad el 
előfizetéseket, még pedig 6 füzetre 1 frt. 80 krral, 12 füzetre 
3 írt 60 krral és 24 füzetre 7 frt 20 krral. Egy egy füzet 
ára 30 kr 

** Gyakorlati Bibliamagyarázatok. Garzó Gyula 
e gondosan szerkesztett, hézagpótló szakfolyóiratából meg-
jelent a március-áprilisi füzet. Ebben a füzetben ótesla-
mentomi magyarázatok vannak, még pedig a Milceás 
próféta könyvét magyarázza F. Varga Lajos majtisi ev. 
ref. lelkész, ki Seiler, Dinter és Quandt szerzők nyomán dol-
gozott, de kellő önállósággal és szabadsággal, választékos 
papi stylusban. Az egyes magyarázatok a bevezetésül 
szolgáló »Tájékoztató« után: Izráel gonoszsága honnét 
vagyon? — Jeruzsálem gyászos sorsa. — Jaj az álnokok-
nak s kegyetleneknek. — Kik miatt lesz veszte Izráelnek? 
— A megbűnhődött Izráel még egyszer felvirul. — A 
Messiás születési helye és uralma. — Minémű áldozatok 
tetszenek Istennek? — Kevés az igaz, nagy az emberi 
veszettség. — A próféta jobb jövendő reményében népééri 
könyörög. — A minden két hónapban megjelenő folyó-
irat előfizetési ára egész évre 4 frt, mely összeg a szer-
kesztő-kiadóhoz Gyomára küldendő. 

** Gyász- és sírbeszédek című műre hirdet elő-
fizetést Csáki István ómoraviczai reform, s.-lelkész. Tar-
talmaz 23 sírbeszédet és 10 gyászbeszédet. Szerző elő-
szavában többek közt azt mondja: »E rövid beszédet a 
népéletből vett tapasztalás teréről hordtam a szent vallás 
és biblia mezejére. Ha láttam legördülni egy fájdalom 
könyet, elszállani egy-egy sóhajt, vagy hallottam f'el-
hangzani a gyásznak panaszszavát: e bánatvirágokból 
igyekeztem készíteni gyógybalzsamot a fájó lelkek szá-
mára. Mert legkivált azon a téren szerepelnek az ilyen 
beszédek, hol még a szunnyadó lélek s a hitben tántorgó 
is, a mulandóság közvetlen szemlélete által lethargiájából 
felverve, Istent keres. Mert míg halál lesz: hit is lészen*. 

E beszédeket még neír ismerjük, de szerző állítása sze-
rint az ómoraviczaiak közül, kik előtt ezek elmondattak, 
eddig 140 előfizető jelentkezett, a mi azt bizonyítja, hogy 
a nép tetszését e dolgozatok megnyerték. A kötet meg-
rendelhető szerzőnél Omoraviczán (Bácsmegye). Ára 1 frt. 

** A »Tanügy«, mely Békésen, Vaday József 
szerkesztésében a prot. tanügy egyik a legváltozatosabb 
tartalmú organuma. ápril 15-iki számában következő tarta-
lommal jelelent meg: 1. Tanítók képzése az egyetemen. 
V. I. 2. Orsz. bizottságunk a Kossuth temétésén. 3. Maguk-
ról magunknak. (Íremen Béla. 4. Alaptalan vádak. Lenhardt 7. 
5. Testületi ügyek. 6. Javaslat a népoktatási törvény 
módosítására. Szabó B. L. A magyar ev. reform, tanítók 
orsz. alapszabályai. Az orsz. választmány. Tárca 8. Meg-
halt Kossulh. Tóth István. 9. A búskomorság" gyógyszere. 
Eecske Benedek. 10. Keleti történetek. Fatime. V. 1. 
11. Vegyesek. 12. Apróságok. 13. Szerk. üzenetek. 14 Apró 
hirdetések. A »Tanügy* előfizetési ára egész évre 3 Irt, 
félévre 1 frt 50 kr; az előfizetési pénzek Békésre küldendők. 

** A protestáns egyház feladata tekintettel a 
jelen egyhézpolitikai és társadalmi kérdésekre. Irta és a 
M. Prot. Irodalmi Társaság felolvasó estélyén 1894. márc. 
16-án felolvasta Fejes István, sátoralja-újhelyi ev. ref. 
lelkész. Budapest, 1894. 24 lap, ára 20 kr. — Nagyon 
helyesen tette az Irodalmi Társaság elnöksége, hogy ezt 
a gyakorlatias irányú és az aktuális egyháztársadalmi 
kérdéseket felölelő szép felolvasást, melynek tartalmát 
Lapunk annak idején bőven ismertette, külön füzetben 
szélesebb köröknek is hozzáférhetővé tette. Melegen ajánl-
juk olvasóinknak, hogy ezt a tartalmas, eszméitető tanul 
mányt a művelt körökben terjeszteni szíveskedjenek. Meg-
rendelhető á társulat titkáránál (Csepel-rakpart 7. sz.) és 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedésében. 

** Az 1843 44-ik évi országyűlési alsó Tábla 
kerületi Üléseinek Naplója. Szerkesztette és saját 
költségén kiadta Kovács Ferencz ügyvéd, Csongrádvármegye 
volt alispánja és II.-M.-Vásárhely város volt orsz. kép-
viselője. V. kötet. Budapest, 1894, Franklin-Társulat nyomása, 
ára 5 frt. — A ritka áldozatkészségű szerkesztő nagy-
becsű munkájának ez az V-ik kötete is abban a gyönyörű 
kiállításban jelent meg, mely számot tesz bármely könyv-
piacon. Tartalma az 1844 június 26-tól szeptember 5-ig 
tartott kerületi ülések, melyek közül több a valásügyi kér-
déssekkel, vegyes házassággal, papi javak államosításával 
is foglalkozott. 

** Cserki Mihály története. Népies verses elbe-
szélés, irta Halom Vincze. Nagy-Kőrös, 1894, szerző 
tulajdona, 19 lap, ára 10 kr. — Csinos verseléssel, népies 
modorban irt, tanulságos elbeszélés. Számot tesz a vallás-
erkölcsi irányzatú népiratkák között. Szerzőjében, ki ref. 
segédlelkész Nagy-Kőrösön, van kellő valláserkölcsi és 
népies érzék. A lantot is könnyeden pengeti. A sikerült 
népiratkát melegen ajánljuk a nép közötti terjesztésre. 
Megrendelések szerzőhöz, Nagy-Kőrösre, intézendők. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
Beöthy Zsolt szerkesztésében megjelent a 19-ik füzet, 
Tartalma: Dugonics András (folyt.) Endrödy Sándortól. 
Horváth Ádám és Gvadányi József Badics FerencztŐl, 
Debreczen írói és irodalmi élete Kardos Alberttől. Az 
egyeztető irány Váczy Jánostól. A füzet mellékletei: Hason-
más Mikes Kelemen »Törökországi levelei«-bői és Palocsay 



György üdvözlő verse orv. Bottyánnéhoz, szintén hason-
másban. Szövegképek: Dugonics Etelkájának címképe, 
Dugonics síremléke Szegeden, Balatonfüred a jelen század 
elején, Gvadányi József arcképe, A törökháborúra célozó 
gondolatok címképe, Magyar viselet 1790 ben, Buda a mult 
század végén, Gvadányi szakolczai lakóháza, a debreczeni 
kollégium 1802-ben, Diószeghi és Fazekas emlékoszlopa 
a budapesti növénykertben. — Egy-egy füzet ára 40 kr., 
megrendelhető az Athenaeumnál. 

** Magyar történelmünk a ponyván. A hazafias 
vállalat, melyet Böngérfi János ír, nagyon jó nyomon 
halad előre. Újabban négy füzetet küldtek be hozzánk. 
VI1. sz. Néhány Árpádházbeli magyar király tanulságos 
históriája tizenegy képpel. VIII. sz. II. Endre a jeruzsálemi 
király, IV. Béla király és az utolsó Árpádházbeli királyok 
szomorú históriája. 11 képpel. IX. sz. Az Anzsúházi 
magyar királyok igaz históriája. 11 képpel. X. sz. Az 
áldott jó fiiju, vagy az erős és vitéz Toldi Miklós gyönyörű 
históriája 7 képpel. Egytől-egyig mind hazafias szellemben 
irvák, a magyar nemzeti szellem át- meg áthatja az egyes 
füzeteket. Ilyen olvasmányok a népnek nemzeti érzületére 
és erkölcsiségére egyaránt előnyösen hatnak. Lelkészek és 
tanítók terjeszszék a nép között. A füzeteket a Rózsa K. 
és neje (Budapest, Szentkirályi-utca 30.) cég adta ki s 
áruk 2—4 kr. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Lelkészi vizsgálatok. A budapesti ref. theol. 
akadémia körében a f. 1894. év őszén tartandó alap-
és lelkész képesítő vizsgákra kitűzött Írásbeli dolgozatok 
beadásának határideje május 15-én lejár. Felhivatnak 
ennélfogva mindazok, kik akadémiánkon óhajtanak vizs-
gálatot tenni, hogy dolgozataikat a jelzett időre a theol. 
akadémia igazgatóságához küldjék be. A később érkezett 
dolgozatok figyelembe nem vétetnek. Petri Elek, theol. 
igazgató. 

* Egyházi és iskolai aranykönyv. Bredeczky 
Mór, néhai Bredeczky Sámuel nagyhirü lembergi superin-
tendens és iró fia Eperjesen a jogakadémiának 2000, s 
a magyar-német és tót evangélikus egyháznak egyenként 
1000 Irtot hagyományozott. Ezenkívül a kassai magyar-
német ev. egyháznak a napokban 5000 frtot fog adomá-
nyozni. A tehetős öreg úrtól még sok más nagylelkű 
adomány is várható. 

* A tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlése 
április 17—19-ik napjain Miskolczon Kán Bertalan püs-
pök és Comátomy László legidősb egyházmegyei gondnok 
elnöklete alatt tartatott. A közgyűlés a püspöki jelentésben 
foglalt indítványhoz képest jegyzőkönyvileg örökítette meg 
Kossuth érdemeit és szobrára a közpénztárból tekintélyes 
adományt határozott. Az Egyházi Törvények életbelépteté-
sére vonatkozólag elfogadta a ker. főjegyző, Mitrovics 
Gyula határozati javaslatait. Véesey József tornai egyház-
megyei gondnok és Antafy László abaúji esperes hivatali 
esküt tettek. Konventi világi képviselővé Bernáth Elemér 
felsőzempléni gondnokot választották. Fráter Sándor özvegyé-
nek méltányossági okokból 8 évig évenként 1000—1000 frt 

szavaztatott megaGyörgytarló bérlet-többletéből. A suppli-
catio megváltásaként az egyházmegyékre kivetett járulékok 
fizetését 5 egyházmegye elfogadta, 3 nem; ez utóbbiak 
felkérettek, hogy szintén vállalják el a járulékot, hogy 
ebből a supplicationalis járulékból az 5-ik theol. tanszék 
felállítható legyen a sárospataki főiskolában. A sárospataki 
főiskolában a tanároknak 5 évenként 400frtig emelkedhetöleg 
100 frt korpótlék s a pénztárnoknak 200, a jogigazgatónak 
400 frt fizetésemelés állapíttatott meg az 1895-ik éven 
kezdve. A sárospataki főgimnáziumban egyelőre párhuzamos 
osztályokat nem állítanak fel s jövőre a törvényes lét-
számnál egy osztályba sem vesznek fel több tanulót. Az 
»Őrálló «-nak subventiót a kerület nem adhat, de erkölcsi 
támogatását, terjesztését készséggel megígérte. Végül a 
kerület kifejezte azt az óhajtását, hogy államtól nyert ujabb 
segély (a 100 ezer frt) egy része az országos lelkészi 
gyámintézetnek adassék. 

* Az országos közalap végrehajtó bizottsága ez 
évi gyűlését Budapesten április 19—2 t-ik napjain tartotta. 
Beöthy Zsigmond elnöklete alatt az üléseken jelen voltak : 
Dókus Ernő, Hegedűs Sándor, Mocsáry Lajos, Molnár Béla, 
Szabó János, Szász Károly, Szász Domokos, Széli Kálmán 
biz. tagok, és Kenessey Béla előadó. A bizottságnak a 
konvent elé terjesztett jelentéséből kiemeljük a következő 
pontokat. A közalap 1892-ik évi összes bevétele 93,546 frt 
98 kr., miből a hívek járuléka 73,658 frt 69 kr., a többi 
kamat-jövedelem. A hívek járuléka 1887-től évről-évre 
fokozatosan csökken; a csökkenés a mult évhez képest 
4581 frt 5 kr., az 1887-ik évi járulékhoz képest 13,844 frt 
31 kr., a mi elég szomorú jelenség. A bizottság javasolja, 
hogy a mult évi bevételből tőkésítésre tegyenek félre 
23.299 frt 49 krt, missziói célokra fordítassék 18,414 frt 
67 kr , lelkészi gyámintézetre 7365 frt 69 kr. (a mivel 
a gyámintézeti alap 44,465 frtra emelkedik), tökesegélyekre 
23,197 frt 20 kr., gyülekezeteknek és lelkészeknek egyszer 
s mindenkori segélyezésre 17,434 frt 6 kr., kiegyenlítésekre 
3665 frt 80 kr. — A közalap tökepénze 300,400 forint, 
a Jordán-alap 148,755 frt 8 kr., összesen 449,155 frt 
8 kr., a mibe még nincs bele számítva az államnak a 
folyó évben adott 100 ezer frt adománya, mit a bizottság 
szintén tőkének kiván tekinteni. — Két szomorú jelenséget 
is konstatált a bizottság: egyik a fent említett nagy csökke-
nése a járulékoknak, a mi főként a járulékok alacsony 
megváltásából ered; másik az immár 22,873 frt 46 krra 
szaporodott hátralék, mire nézve a bizottság az állam végre-
hajtó hatalmának igénybevételét javasolja. — Végül fölém-

o * 

lítjük, hogy az idén a gyülekezetek és lelkészek 170 ezer frt 
segélyt kértek s a bizottság csak 17,434 frt kiosztását 
javasolhatta, még pedig 193 gyülekezetnek í 1,405 frtot 
és 149 lelkésznek 5885 frtot. 

* A belmissziói tevékenység hazánkban is meg-
termi a maga áldásos gyümölcseit, habár még csak szór-
ványosan vannak az ügynek munkásai. Egyik lelkipásztor 
társunknak rendelkezésünkre bocsátott levelében örömmel 
olvassuk a következő épületes dolgokat. Nyolc és félévi 
itteni paposkodásom alatt azt tapasztaltam, hogy bár a 



lelkes predikálással, lehető értelmes íkatekizációimmal és 
könnyebben felfogható bibliamagyarázataimmal buzgó tem-
plombajárókká tettem híveimet, de egyéni vallásukat, sze-
retetben munkás hitöket még sem bírtam annyira erősí-
teni, a mint én óhajtottam. Az 1893. évi első adventi 
héten azonban megkezdtem s hetenként két-két alkalom-
mal egész télen át a tavaszi munka megkezdéséig kitartó-
kig folytattam az evangelizációt. Az első vallásos össze-
jövetelen '25—30-an jelentek meg. később 45—50-en, 
utóbb mindig voltak annyian, a mennyien téli vasárnap 
délutáni istenitiszteleteken lenni szoktak. Az összejövete-
leken részint bibliátismertető előadást tartottam, részint a 
belmisszió különböző ágait, áldásait ismertettem. És hogy 
hívóim nemcsak a hitben, hanem az áldozatkészségben is 
nevekedtek, tanúbizonysága az is, hogy míg a korábbi 
években karácsonykor, az Isten dicsőségére szokásos kegy-
adomány 7 — 8 írtból állott, addig az idei karácsonykor 
36 forint 30 krajcárból, korábbi húsvétokon 4—5 forintot, 
az idein már 16 frt 20 krt adakoztak fellelkesült híveim. 
De még abban is megnyilatkozott az evangelizáció üdvös 
eredménye, hogy a gyülekezet javára célzó intézmények 
iránt jelentékenyen fejlődik a fogékonyság. Így a f. évi 
március 15 iki emlékbeszédemben mondott eme buzdító 
szavakra: »nekünk kedves híveim, például kell vennünk 
mívellebb testvéreinket, kik már olvasóköröket is szer-
veztek* stb., az nap este már felkeresett 5 jómódú 
és értelmes fiatal gazda a következő nyilatkozattal : Mi a 
prédikáció serkentésére már 20 an tettünk egymásnak 
kézadással Ígéretet, hogy ha a Tiszt, úr élünkre áll, azon-
nal állítsunk olvasókört. Én erre a Iegkészségesebben 
ajánlkoztam, és 10 nap alatt 50 legderekabb hívem 
beiratkozott az olvasókörbe 20—20 kr. előfizetéssel, s azóta 
már 8 olvasó órát tartottunk énekkel, rövid fohászszal, 
felolvasással, melyet ismét ének és ima fejez be. És — 
így záródik a tanulságos levél — midőn látom, hogy 
»vacl rácoknak« gúnyolt híveim körében szerény és jóin-
dulatú működésemnek rövid idő alatt is ily szép ered-
ménye van : szívem repes az örömtől stb. — Ehhez az 
érdekes levélhez, mely hála Istennek már nem áll egyedül 
a lelkipásztori tapasztalatok terén, mi csak azt kívánjuk 
megjegyezni, hogy lelkes írója s a benne vázolt belmisz-
sziói munkának megindítója Ónody Zsigmond, komároin-
szentpéteri ev. ref. lelkipásztor, kinek szivünkből kíván-
juk, hogy nemes pásztori buzgalmát s ennek szép anyagi 
és erkölcsi áldásait tartsa meg és gyümölcsöztesse sokáig 
a kegyelem istene! 

* A Tabitha jótékony nőegyesület Budapesten 
április 18-án tartotta a közgyűlését, melyben számos előkelő 
hölgy volt jelen. Ez a keresztyén szeretetet gyakorló egye-
sület egyike a legrégibb belmissiói intézményeknek hazánk-
ban. Tagjai a téli hónapokban hetenként egy délután össze-
gyűlnek s a szegények számára ruhákat foltoznak, szabnak 
s varrnak, s e mellett a gyűjtött pénzből az éhezőknek 
élelmi szereket osztanak ki. A bibliai Tabitha nevéről 
nevezett egyesület Tisza Kálmánná védnöksége alatt áll 
s tagjai nagy részt az ág. evang. egyházhoz tartoznak. 
A közgyűlésen az elnök megnyitó szavai után a titkár 
fölolvasta az évi jelentést, melyet az évkönyvben egész 

terjedelmében kiadnak. Az egyesület 3250 frtot vett be s 
3092 frtot adott ki a mult évben. A vagyona most 
25 ezer forint. Az egyesület lelkes hölgyei Kuthujné 
Kossuth, Lujza nevére, a ki a »Tabitha «-t Budapesten meg-
honosította, 100 koronás alapítványt tettek. Végül tiszteleti 
tagoknak választották meg Prónay ti őz a és Irma báró-
nőket és Görgey Istvánnét. 

* A vallásos iratok terjesztése érdekében nagyon 
praktikus módot választott és követ a gömöri ev. ref. 
lelkészi testület. E hó 9 én Simoniban tartott értekezletén 
minden lelkész kötelezőleg elhatározta, hogy a Magyar 
Prot. Irodalmi Társaság népies kiadványait a nép között 
egész buzgalommal terjeszteni fogja. S hogy e határozata 
egyik-másik lelkész kényelemszeretetén hajótörést ne szen-
vedjen, egyszersmind megbízta Seres József értekezleti és 
gyámintézeti pénztárnokot, hogy a gömöri egyházmegye 
minden egyes lelkészi hivatala részére rendeljen meg a 
népies kiadványokból annyi példányt, a mennyit a gyü-
lekezet lélekszámához s más helyi viszonyokhoz képest 
elárúsíthatőnak tart. Az illető pénztárnok a gömöri tractus 
40 gyülekezetébe immár meg is rendelte Hornyánszkvnál 
a szükséges példányokat, számszerűit minden népiratkából 
570 példányt, melyeknek árát az egyes lelkészektől maga 
beszedi s a kiadóhoz beküldi. — A vallásos iratok ter-
jesztésének ezt a gyakorlatias módját figyelmébe ajánljuk 
az egyházmegyék lelkészi köreinek és testületeinek. 

* A nem-állami tanárok nyugdíjazásáról szóló 
törvényjavaslatot a képviselőház közoktatási bizottsága 
április 19-kén tartott ülésében letárgyalta és elfogadta. 
Lényeges módosítást nem tett a javaslaton. Sághy felszó-
lalására mindössze azt vette fel a javaslatba, hogy »ha 
valamely tanerő új tanintézetbe lépésekor megtartotta az 
előbbeni tanintézetben élvezett magasabb fizetését, nyug-
dija e magasabb fizetés után számítható*. Bánó Józsefnek 
azt az óhajtását, hogy a nyugdíjintézetbe a theologiai 
akadémiák tanárai is felvétessenek, a bizottság gróf Csáky 
miniszter felszólalására mellőzte. A miniszter azt mondá, 
azért nem vehetők fél a theol. tanárok, mert a prot. egy-
ház vezérfiai az ankéten ezt szintén ellenezték. — Tud-
tunkkal a dolog nem egészen így áll. A hivatkozott anké-
ten c.-jupán csak Tisza Kálmán nyilatkozott a theologiai 
tanárok felvétele ellen, a többi meghívott férfiak és az 
egész egyházi sajtó, meg az egyházkerületek (a dunamelléki 
az 1893 évi őszi közgyűlésen) a theol. tanárok bevételét 
határozottan kívánták s kívánják. 

* Pályázati jelentés. A tiszántúli ref. gimnáziumok 
használatára »Bibliaismertetés* című tankönyvre hirdettem 
pályázatot, melyre »0ra et labora* jelmondat alatt, csak 
egy munka érkezettbe. E müvet a bírálók egyike, Drabanth 
Gusztáv m-szigethi főgim. vallástanár elfogadhatónak 
véleményezé, mint a melyek felosztása, tartalma apályázat 
feltételeinek teljesen megfelel; továbbá irálya, kidolgozása 
az osztály értelmi fejlettségével kellő arányban áll. Ellen-
ben a másik két bírálónak, t. \. dr Erdős József és Elek 
Lajos debreezeni főiskolai tanároknak felőle az a véleményök. 
hogy habár az a kivánt felosztás keretében mozog, irálya 
közönséges, érthető, eléggé folyékony, de mert az ismertetés 



folyamán mindenütt hiányzanak a figyelem és érdeklődés 
fölébresztésének feltételei, t. i. az irály élénksége, a biblia 
iránti bensőbb lelkesedése, amely biztosítaná, hogy a mun-
kából a növendékek a bibliáról ne csak fogalmat nyerjenek, 
hanem azt meg is kedveljék: a munka sem egészében, 
sem részeiben nem áll a gimnáziumi tankönyvek színvonalán, 
az nem általános becsű, így kézikönyvnek el nem fogad-
ható. Ez utóbbi véleményt folyó évi ápril 12-én az egyház-
kerületi középiskolai felügyelő tanács javaslatára a főtiszt, 
egyházkerület is magáévá tevén, a pályakérdés kitűzésének 
ismétlését elhatározván, erről az ismeretlen szerzőt azzal 
értesítem, hogy kéziratát felbontatlan jeligés levélkéjével 
együtt a főtiszt, püspöki hivataltól visszakaphatja egy hó 
alatt, Hódmező Vásárhely, 1894. ápr. 17. Szeremlei Sámuel, 
a tiszántúli ref. egyházkerületi középiskolai felügyelő-tanács 
elnöke. 

* Budapesti egyházaink köréből. Budapesti mind-
két gyülekezetünknek nemsokára díszes új templomaik 
lesznek. Az evang. egyháznak a honvédelmi minisztérium 
épít a mostaniaknál nagyobb és díszesebb templomot, 
továbbá iskolát és parókhiát szintén a várban a bécsi 
kapu elé. Az ó-templomot a minisztérium leromboltatja 
s a helyén a honvédelmi palotát bővítteti ki. — A ref. 
egyház budai templomának építése szépen halad, az ala-
pozási nagy munkák elkészültek s most már a falakat 
rakják. — A zuglói imaház és katekheta lakás teljesen 
elkészült s valószínűleg a jövő hónapban már fel is szen-
telik.— A budapesti ref. egyházban a megszaporodott lélek-
számnak megfelelőleg az egyházi törvény értelmében az 
eddigi 60 presbyterhez még 16 új presbyter s a most 
szervezett egyházgazdasági gyűlésbe 152 tag választandó, 
a választásokat eszközlő egyházközségi közgyűlés jövő 
vasárnap, ápril 29-én fog megtartatni. 

* A Szent István társulat közgyűlése ez évben 
Vaszary Kolos hercegprímás beszédével nyittatott meg. 
Szőnokilag szép, politikailag halvány, történelmi és elvi 
vonatkozásaiban következetlen egy beszéd volt. Különben 
a család keresztyén jellegének megóvásáról szólt. — A 
társaság irodalmi tevékenységét főként a népies vallásos 
iratok terjesztésére irányozta és oly sikeresen, hogy nép-
iratkái mintegy 300 ezer példányban forognak a nép 
kezén. Bevétele 138 ezer, kiadása 132 ezer frt volt. Mikor 
fog ilyen méretekben dolgozni a Prot. Irodalmi Társaság? 

* A lelkészi kar magyarsága. A m. t Akadémia 
ll-ik osztályának mult heti ülésében Jekelfalussy József 
statisztikus >Értelmiségünk és a magyarság* cím alatt 
érdekes és tanulságos felolvasást tartott, melyben kimutatja, 
hogy az értelmi keresettel foglalkozó osztályok hazánkban 
nemzetiségileg miként oszlanak meg Az értekezésnek a 
hazai lelkészek magyarságára vonatkozó része így szól. 
Valamennyi értelmiségi foglalkozás közül sajnos, éppen a 
lelkészek sorában van leggyengébben képviselve a magyar 
elem. Összes számuknak csakis fele vallotta magát magyar-
nak. Ezt a kedvezőtlen arányt az oláh nemzetiségű lelkészek 
roppant nagy számának tulajdoníthatjuk. 3367 oláh lelkészt 
talált a legutóbbi népszámlálás, mely szám az összes 
lelkészeknek közel egy harmadát teszi. Két oka van ennek, 
egyik az, hogy a görög katholikus és görög keleti egyházak-
ban aránytalanul sok a lelkész, a másik pedig, hogy éppen 
ez az elem az. mely egyátalán nem asszimilálódik a 
magyarsággal. A nemzetiségi viszonyok az ágostai hitű 

leik eszeknél sem mondhatók valami kedvezőnek, közűlök csak 
30 46 százalék magyar nyelvű, 42-77 százalék ellenben 
német, 16"77 százaléka tót s az összes számnak 4510 
százaléka nem tud magyarul Ugyanezt mondhatjuk a zsidó 
hitüekről. habár e felekezet magyarsága általában az utóbbi 
időben oly örvendetes előhaladást tett, egyházi életük magya-
rosodása nem látszik azzal lépést tartani, a zsidó rabbik 
között ugyanis 60"26 százalék magyar ajkú, mellette 28'24 
százaléka német, és lv30 százaléka tót volt s a német-
ajkúakból 35-60 százaléka egyátalán nem is beszélt magyarul. 
Az unitárius lelkészek egytől egyig magyarok s az 1983 ref. 
lelkész között is csak 3 német ajkú és 3 külföldi akad; 
de sajnos, a római katholikus egyház, e legősibb, a 
királysággal egykorú magyar intézmény távolról sem annyira 
magyar, mint a mennyire óhajtanok. A római katholikus 
lelkészek közül 756, az össes számnak egy negyedrésze, 
nem tartja magát magyarnak, közel 9 százalék német, 
több mint 12 százaléka pedig tói. Ha az összes felekeze-
teket veszszük. a 63 megye közül 25-ben a magyar ajknak 
felét sem teszik az összes lelkészeknek, sőt vannak megyék, 
hol a lekészek közül egy rengeteg szám még csak nem 
is beszél magyarul, így például Krassö-Szörénymegyébon 
203, Szebenmegyében 153, llunyadban 141, Torontálban 
1 17 lelkész egyátalán nem bírja, nem érti az anyanyelvet. 

* A reformátusok konventje április 24-én a székes 
fővárosban kezdte meg tanácskozásait. Az üléseken Kan 
Bertalan püspök és Tisza Kálmán főgondnok elnököllek. 
A tagok közül báró Vay Miklós, Papp Gábor és Vállyi 
János betegség miatt nem jelenhetlek meg. Az első napi 
ülés főtárgyát a Közalap ügyei képezték, melyekről a 
Végrehajtó Bizottság jelentésének főbb adatai fennebb olvas-
hatók. Az ülésekről jövő alkalommal részletes tudósítást 
közlünk. 

* A miskolczi ref. felsőbb leányiskolából az igaz-
gatóság részéről következő sorok közlésére kérettünk föl. 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület miskolczi felsőbb 
leánynevelő intézetének felügyelő bizottsága értesíti azokat 
a szülőket, a kik gyermekeiket az intézet internátusába 
beadni óhajtják, hogy kérvényüket, keresztlevéllel és himlő-
oltási bizonyítványnyal felszerelve, június 20-ig mélt. Kun 
Bertalan püspök úrhoz, Miskolczra beküldeni sziveskedje-
nek, hogy a fölvételre nézve a felügyelő bizottság kellő 
időben intézkedjék. Az iskolai bizonyítványt utólagosan 
beküldhetik a szülők az intézet igazgatójához, ki levélben 
bővebb felvilágosítással szivesen szolgál. 

* Gyászrovat. Mint egy távirati tudósításból rész-
véttel értesülünk, Hegedűs János, a nagy enyedi theol 
akadémia tanára Nagy-Enveden hirtelen elhunyt Veje 
dr Kovács Ödön, a konventen kapta a gyászhírt, s azonnal 
haza utazott Nagy-Enyedre. Hegedűs egyike volt a leg-
idősebb theol. tanároknak. 

P á l y á z a t , 

A debreczeni ev. ref. főgimnáziumban egy tanszékre 
pályázat nyittatik. 

A megválasztandó tanárnak a classica-philologiából 
kell tanári képesítését igazolni, de természetesen eshetőleg 
a rokontárgyak tanítására is kötelezhető lesz. 



Iskolai szervezetünk 469. § a értelmében 20 heti 
óránál többre nem kötelezhető. 

Csak ev, ref. vallású pályázók kérvényei fogadtat-
nak el. 

Javadalom: évi 1200 frt törzsfizetés, ötízben emel-
kedhető 100—100 frt ötödéves korpótlék, 400 frt lakás-
pénz. 

A megválasztott tanár a főiskolai tanári nyűg- és 
gyámintézetnek (eshetőleg a tervbe vett országos nyugdíj-
intézetnek) jogos és kötelezett tagja leend. 

Hivatalát az 1894/5. tanév kezdetével szept. hóban 
foglalja el székfoglaló beszéd megtartásával. 

Pályázók kellőleg fölszerelt kérvényeiket folyó évi. 
május 31-ig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki 
hivatalába adják vagy küldjék be. 

Debreczen. 1894. ápril 19-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyzett ev. ref. főgimn. 
igazgató tanácsa a következő rendes tanszékekre hirdet 
pályázatot. 

1. Német-magyarnyelv és irodalom. 
2. Természettan-mennyiségtan. 
3. (J-classiea-philologia. 
4. Természetrajz-Földrajz. 
Pályázatot, hirdet továbbá egy helyettes tanári tan-

székre, melylyel a német-magyar, esetleg a német-latin 
tanítása van összekötve. 

P1, tanszékek közül a német-magyarnyelv és irodalmi, 
a természettan-mennyiségtan, az ó-classica-philologia, a 
természetrajz-földrajz tanszékei a nagyméltóságú vallás- és 
közokt. m. kir. miniszter úr kinevezése alá esnek. Előny-
ben részesülnek, a kik tornatanári képesítéssel is bírnak. 
Ezek alkalmazásuk esetén külön díjazásban részesülnek. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. Mindaddig, 
míg az orsz. tanári nyugdíj életbe nem lép, a tiszántúli 
ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetnek 
köteles tagjai lesznek. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben mint helyettes tanárok nyernek alkalmazást 
helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése egyenként 1200 azaz egy-
ezerkétszáz forint (2400 korona), 200 azaz kétszáz frt 
lakpénz (400 korona), és négy ízben 50 — 50 frt (100 korona), 
ötödéves pótlék. 

A helyettes tanár fizetése 800, azaz nyolcszáz frt 
(1600 korona). 

A megválasztott s megerősített tanárok tanszékeiket 
székfoglaló értekezéssel tartoznak elfoglalni. 

A pályázók az igazgatótanács elnökéhez címzett 
folyamodványaikat legkésőbben folyó évi május hó 15-ig 
az alulírott elnökségnél nyújtsák be. 

E folyamodványokban életkoruk, vallásuk, családi 
állapotok, hadkötelezettségi viszonyaik, képesítésük, eddigi 
netáni alkalmazásuk okmányokkal igazolandók. 

A kinevezett vagy megválasztott folyó évi szeptember 
hó 1-ső napján tartozik hivatalát elfoglalni s szükség 
esetén köteles más rokontan tárgyakat is túlterheltségének 
kikerülésével előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimn. igazgató 
tanácsának 1894. évi április hó 15-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
1—2 ev. ref, lelkész, ig. t. elnök. 

Pályázat tanári állásra. 
A selmeczbányai államilag segélyezett ág. evang. 

kerületi főgimnáziumon a jövő 1894/5. tanév kezdetétől 
két rendes tanári tanszék lesz betöltendő, melyre ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állások egyikére latin classica-philologiára, a 
másikra hellen classica-philologiára képesített protestáns 
tanférfiak pályázhatnak. 

Rendes tanár alapfizetése évi 1000 frt (kilátásba 
helyezve 1100 frt) 150 frt, lakáspénz, 50 forint ötödévi 
pótlék. Kötelező tanórák száma hetenként 18. 

Helyettes tanár fizetése 800 frt, szálláspénz 100 frt. 
A selmeczbányai ev. főgimnázium bejelentette a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr által tervezett tanári nyugdíj-
kötelékbe való belépését. 

Kinevezés joga a hellen classioa-philologia tanszékre 
a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urat, a latinra az ev. bányakerületet illeti. 

A kellően fölszerelt folyamodványok, a selmecz-
bányai kerületi iskola-tanácshoz címzendők s a főgim-
názium igazgatóságához küldendők. 

A pályázat határideje f . évi junius 16-ke. 
Selmeczbányán, 1891. ápril 21-én. 
A ker iskola-tanács megbízásából 

1 - 3 ' a főgimnázium igazgatós ág a. 

P á l y á z a t 
a Steltzer Dániel-féle ösztöndíjakra. 

A győri ág. liitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 írttól 100 forintig 
terjedő ösztöndíjakra az 1893/4. tanévre pályázatot hirdet. 
Folyamodhatnak ágost. hith. ev. árva, szegény, győri jó 
magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen a Steltzer 
vagy Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak. 

A jelen iskolai év első feléről szőlő tanodai, úgy a 
rokonságot, szegénységet, árvaságot tanúsító bizonyítvá-
nyokkal felszerelt folyamodványok f . évi május hó 20-ig, 
déli 12 óráig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1894. ápril 15 én. Dr. Beliczay Elek, 
a győri ág. h. ev. isk. bizottság 

2—2 elnöke. 
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Az egyetemes egyház újabb nagy alkotása. 
Az országos ref. lelkészi özvegy-árva gyámintézet. 

I. 

Szeretem a nagy alkotásokat, mert nagy lélek, 
nagy erő megnyilatkozását látom azokban. Állam-
ban, egyházban mindig nagy rokonszenvet éreztem 
azok iránt a nagy célú, általános érdekű intéz-
mények iránt, melyekben a köznek, az egyetemes-
nek lelke és ereje nyer kifejezést. Ezért tartom 
minden gyengesége mellett is az egyetemes pro-
testantizmus nagy irodalmi alkotásának a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaságot, melynek fényes 
jövőjében erősen hiszek, habár küzdelmes jelenéi 
is jól látom. Ezért tekintem a jelenkori reformá-
tusság nagy anyagi alkotásának az országos köz-
alapot, noha hiányai előtt ennek sem lehet szemet 
hunynunk. De mind a közös protestantizmus amaz 
irodalmi, mind az ev. reformátusság emez anyagi 
nagy alkotásainál a hibák és fogyatkozások nem 
annyira magokban az intézményekben vannak, 
mint inkább az intézmények elé tűzött nagy célok 
i ránt való buzgóság és erély, tehát a kiiűzött 
eszmények iránti hit erőtlenségében. Hiszen csak 
volna pl. annak az írod. Társaságnak minden 
tagja úgy áthatott a társaság magasztos hivatásá-
tól, mint az alapítók s a vezetők buzgó kis cso-
portja, kérdem, nem intenzivebb volna-e a társa-
ság munkássága, nem nagyobb volna-e a társaság 
ereje, érezhetőbb a hatása, gyorsabb és nagyobb 
arányú a fejlődése? S ha az országos közalap 
nemes intentióját mindazok, a kik az adó fizeté-
sénél, kivetésénél, helyesbítésénél, behajtásánál 
közreműködnek, lelkiismeretesebben felfognák és 
erélyesebben megvalósítani igyekeznének: vájjon 
nem lehetne-e még több jót tenni ezzel az áldásos 
intézménynyel, mely már eddig is annyi szegény 
gyülekezet és nélkülöző lelkész nyomorán enyhített 
és missziói által oly sok elszórt csontot szedett 
össze és pusztuló szórványt tömörített életrevaló 
gyülekezetté. 

Bizony nemcsak illő, de kötelességszerű dolog, 
hogy közegvházi nagy intézményeinket, akár tár-
sadalmiak akár hivatalosak azok, megbecsüljük, 
előmenetelökön közreműködjünk, az irántok való 
rokonszenvet, közérzést és kötelességérzetet ápol-
juk és erősítsük. 

Most ismét egy általános érdekű nagy alkotás 
alapjait rakta le a reformátusok egyetemes kon-
ventje. A zsinat megbízásából elkészítette terve-
zetét az országos lelkészi gyámintezetnek, s azt 
alkotmányos tárgyalás végett kiküldte az egyház-
kerületek és egyházmegyékhez. Ebben a terve-
zetben első sorban a református lelkészek leendő 
özvegyeinek és árváinak anyagi biztosítása, azután 
közvetve a lelkészi állás anyagi emelése s végül 
a közegyháznak az a fontos kötelessége forog 
szóban, hogy legelső tisztviselőinek, az igehirde-
tőknek anyagi helyzetét halál esetre kellőleg biz-
tosítsa. 

Az a munkálat, melyben az országos lelkészi 
gyámintézet tervezete Szász Domokos erdélyi püs-
pök és Széli Kálmán n.-szalontai esperes odaadó 
fáradságával elkészült s a konvent által néhány 
fontos módosítással elfogadtatott, minden izében 
derék, mondhatni nagy szabású munkálat. Egész-
séges alapelvekre van fektetve, mathematikai szá-
mításon nyugszik, a követelt áldozatokkal ará-
nyosított előnyöket biztosít az érdekelt lelkész 
családoknak, s a tényleges viszonyokkal bölcsen 
és tapintatosan számot vet. Mindezen tekintetek-
ben előnyösebb, célszerűbb, mint a megelőző 
gyámintézeti tervezgetések, melyek köztudomás 
szerint az érdekelt lelkészi kar indokolt ellen-
zésén hajótörést szenvedtek. Mi azt hiszszük, 
hogy a mostani gyámintézeti tervezet ki fogja 
állani a traktusok és superintendenciák kritikai 
rostáját s a közel jövőben, mint a református 
közegyház ujabb nagy alkotása, élet- és erőtel-
jesen fog beilleszkedni egyházunk organizmusába. 

Ezt a hitünket alapítjuk 1-ször arra, hogy 
országos lelkészi gyámintézetre égető szükségünk 



van; 2-szor arra, hogy a mostani tervezet egész-
séges alapokra van fektetve; 3-szor arra, hogy 
az intézmény megalkotására a konventnek három 
évi záros határidőre szóló zsinati mandatoma van. 

1. Mindenki tudja s a tervezet indokolása 
számszerűleg kimutatja, hogy egyházunkban a 
lelkészek özvegyei és árvái ez idő szerint kizáró-
lag az egyes egyházmegyékben fennálló gyám-
intézetek segélyére vannak utalva. Ilyen partialis 
gyámintézet, hol régibb hol ujabb időben szer-
vezve, az erdélyi egyházkerület két egyházmegyé-
jét , a nagyszebenit é s gyulafehérvárit, k ivéve min -
denütt van. Segítő erejök azonban végtelen 
különböző. A gyámintézetek átlagban csak 61 frt 
évi járadékot tudnak adni egy-egy segélyezettnek; 
de maga az évi segély oly aránytalanul oszlik 
meg, hogy míg az erősebb gyámintézetek, pl. a 
békés-bánáti, alsó-szabolcsi, pesti 250—300 írttal 
segélyez egy-egy lelkész-özvegyet, addig pl. a nagy-
sajói egyházmegye most még semmivel, a felső-
borsodi csupán csak 2—3 írttal, a rikánbelüli 
négy egyházmegye (kézdi, sepsi, orbai stb.) 6—7 
frttal, segélyezheti az elárvult lelkészi családot. 
Az egyházmegyei gyámintézetek túlnyomó nagy 
többsége annyira csekély erőben van, hogy az 
özvegyeknek és árváknak nyújtható évi segélye 
100 fr ton jóval alul marad és átlagban csali 61 frtot 
tesz. (Lásd a Széli Kálmán-féle Gyámintézeti sta-
tisztikai adatokat 1892-ből, s a Szász Domokos-
féle Indokoló jelentést). Bizony, bizony ez csak 
a lelkészi állást megszégyenítő tűrhetlen ala-
mizsna. 

De az egyházmegyei gyámintézeteknek nem-
csak a segélyezés kiálló aránytalanságában nyilat-
kozó anyagi erejök csekély, hanem a hozzájárulás 
mértékét tekintve, a hol csak valamire való gyám-
intézet van, csaknem mindenütt felette súlyos. 
Vegyük pl. a belépési illetéket. Ez vagy fix összeg, 
mint pl. a pesti egyházmegyében, hol minden lel-
kész 300 frtot fizet a belépéskor, vagy az élve-
zett fizetésnek bizonyos százalékában van meg-
állapítva, mint a tiszántúli egyházkerület legtöbb 
egyházmegyéjében. És mekkora belépési százalék! 
Hagyján a hol a fizetésének 15—25°/0-a, de a 
legtöbb helyen 30—40, sőt vannak traktusok, 
a hol 5 0 — 6 0 százalékot is fizetnek a belépő tagok. 
Ez bizony felette nagy áldozat még az elérhető 
legnagyobb özvegy-árvai jutalékért is, mely tudva-
levőleg csak egy-két helyen (Békés-Bánátban, Alsó-
Szabolcsban) fölözi a 300 frtot. 

A felsorolt adatokból nyilvánvaló, hogy egy 
erős, fejlődésképes s az egyetemes egyház köz-
erejével hatalmasan támogatott országos gyám-
intézet megalapítása elsőrendű szükség a refor-
mátus egyházban. 

Maradi F. 

A lelkészi gyámintézet pénzügyi oldala. 
Az indokolás kapcsán nem lesz érdektelen közölni 

a tervezet pénzügyi számításait sem. A bevételi tételek 
alkatelemei és számadatai, melyek itt alant közöltetnek, 
szőról-szóra az indokolásból vétettek át, a kiadási tételek 
vannak csupán végeredményeikben felsorolva. 

A gyámintézet bevételeit az alapszabály-tervezetben 
jelzett belépési járulékok, tagdíjak, fentartói illetékek s a 
közalapból fedezendő hozzájárulási díjak képezik. 

1. A belépési járulékok összege a költségvetés első 
három évében évi 50—50 ezer forinttal szerepel, mert a 
fennálló papi állomásokkal összekötött javadalmak főösszege, 
kikerítve 1.500,000 frtot tesz s ennek 10%-a 150,000 frt 
volt az alapszabályszei ű 3 évi részletre beosztva a költség-
vetésbe fölveendő. A 4. éven kezdve azonban már csak 
az évenként átlag elhaló 45 lelkész helyett újonnan 
választandó s az intézetbe felveendő 45 lelkész évi 750 írtban 
számított közép-fizetésének 10%-a, illetőleg e 10%-nak 
első évi részlete ( ]/g-ada) volt fölvehető, az ötödik évben 
pedig már 90 új papnak járuléka szerepel s végre a 6. évtől 
kezdve minden évben 3375 frt van a költségvetési rovat 
e címe alatt föl véve, mely összeg a szóban forgó évben 
belépett 45 tag belépési járulékának első évi részletéből 
s a megelőző 2 évben belépettek második illetve harmadik 
évi járulékából áll elő. 

Pl. a 4. évben belép 45 lelkész; a papi íizetés átlaga 
évi 750 frt, ennek 10%-a 75 frt, tehát 75 X 45 = 3375, 
de ezen összeg az alapszabály szerint 3 év alatt fizetendő, 
tehát erre az évre 3375 :3—1125 esik. Az 5. évben 
pedig a 4. évben belépettek fizetik a második 1125 frt rész-
letet, az 5. éviek pedig az elsőt, tehát 1125 + 1125 — 2250 
A 6. évben aztán s ettől kezdve állandóan 3. évi új tagok 
fizetik az évi 1125 irtokat, tehát összesen 3375 frt foly be. 

2. A költségvetés bevételi részének II. rovatát a 
2V2%"o s tagdíjak 1% _ 0 S fentartói díjak és az lV2°/o"os 

közalapi járulékok* képezik, melyek az 1,500.000 frtra 
számított összes papi fizetésnek 5%-ában, évi 75,000 frtban 
vannak fölvéve. E díjak az alapszabályok rendelkezése 
szerint, félévenként lévén beíizetendők, az első félévben 
befolyandó összegek már az év végéig kamatoznak s ezért 
az évi jövedelem összege, a kimutatás 3. és 4. rovatában 
látható »fél év végén« és »év végén« című rovatokban 
van kimutatva, melyek közül a 4. rovat a megelőző év 
pénztármaradékának s a pénztármaradék % évi kamat-
jának (4%-kal), valamint a félévi bevételnek összegezé-
séből kerül ki, az 5. rovat összegét pedig az egész évi 
bevétel, félévi bevétel félévi kamata s a megelőző évi 
pénztármaradék s e maradék egész évi kamata szol-
gáltatja. 

Nincsenek fölvéve a bevételek közé, mert még átlagos 
megközelítő módon sem számíthatók ki előre, az alap-
szabálytervezet 24. §-ának 5., 6. és 7. pontjai alatt foglalt 
remélhető jövedelmek, tehát az e címeken bevárható 
összegek a számítások kedvező eredményének öregbítésére 
szolgálnak. 

1. A kiadási tételek között első a temetési segélyek 
szerepelnek évi 3375 frt összeggel. A statisztikai adatok 
10 évi átlaga évenként 45 lelkész elhalálozását mutatja, 
tehát a 45 pap özvegyének a 750 frt átlagos papi fizetés 
10°/ 0-a 75 írtjával számítva adja a 3375 frt állandó évi 
összeget. 

* Az egyetemes konvent a közalap gyámintézeti járulékait 
más alakban, de végeredményében szintén lelkészi fizetések V20/o-ára 
becsülhető összegben proponálja. 



2. A kiadási télelek 2-ik rovata az özvegyek végkielé-
gítését összegezi évi 16,000 frtban. A tervezet számításai 
szerint az évenként elhaló 45 lelkész közül csak 40 hagy 
hátra özvegyet és árvát. Ha most már e 40 özvegyet a 
700 frton aluli, vagy 700 frton felüli fizetést élvezett lelké-
szek aránya szerint megosztjuk, valamint a végkielégítési 
összegeket is a szerint, a mint 1—5 éven belül, vagy 
6—10 évig halnak el az illető lelkészek — számításba 
veszszük, az első 5 évben a gyámintézet 10,000 frtot, a 
6—10-ik évig évi 16,000 frtot "fizet ki. 

3. A kiadási tételek 3-ik része az árváknak évi 
50 frttal való segélyezését számítja ki. Átlag minden 
lelkészre 2 gyermek esik, tehát 40 özvegy után 80 árva 
tart igényt a segélyezésre. Ha azonban azt is számítjuk, 
a mint hogy számítanunk is kell, hogy a lelkészek egy 
bizonyos száma már abban a korban hal el, a mikor 
hátramaradó gyermekei 18 illetve 20 évet meghaladván, 
segélyezésre nem tarthatnak számot; ez alapon is le lehet 
számítani minden harmadik évben 40 árvát. E szerint az 
első évben segélyeztetik 80 árva per 50 frt 4000 frttal, 
a második évben 160 árva 8000 frttal. de már a 3-ik 
évben nem 240, hanem 40-el kevesebb, azaz 200 árva 
kap 50 írtjával 10,000 frtot. — A 10-ik évben 680 árvát 
segélyez a gyámintézet 34,000 frttal. 

4. A negyedik tételt a tőkésítések összege adja. 
Tőkésítendő a tervezet 28. §-a értelmében az évi bevé-
teleknek — kivéve a belépési járulékok összegét — 25%-a, 
valamint az évi pénztármaradvány 10%-a-

Az első év végén tehát a 75 ezer frt bevételnek 
25%-a. azaz 18,750 frt, de már a második évtől kezdve 
az előző évi pénztármaradványok 10%-a is szerepel, mint 
tőkésítendő összeg, ilyen formán a nyugdíjintézet tökéje 
az időközi kamatos kamatokkal együtt és pedig a bevé-
telek 25°/o"ából származott összegekből a 10-ik év végén 
225,114 frt 44 krra, a pénztármaradványok 10%-ából 
alkotott gyámintézeti alaptőke 283,263 frtot tesz ki 10 év 
eltelte után. 

A kiadási tételek számadatainak bizonyítása végett 
három mathematikai táblázat is van az indokolás végé-
hez csatolva, mely táblázatok szemmel látható eredmé-
nyeket tüntetnek fél a gyámintézet jövő 20 évi állásáról. 
Különösen az évi pénztármaradványok nagysága, s azok-
nak folytonos emelkedése mutatja a számításoknak reális 
alapon történtét, s biztosítékot szolgáltat arra nézve, hogy 
az alakítandó tőkék kamatainak felhasználása soha sem 
válik elkerülhetetlenné. 

Sokkal bonyolultabb, ámbár elég reális a másik 
10 évnek megközelítő költségvetése. 

Bonyolulttá különösen az a körülmény teszi, hogy 
az állandó gyámpénzek és neveltetési járulékok folyósítása 
itt veszi kezdetét., de e mellett az előző évek kiadásai 
pl. a végkielégítések, temetési járulékok stb. azon özve-
gyek részére, kiknek férjök a belépéstől számított 10 éven 
belül hal meg — fennállanak. ha kisebb összeggel szere-
pelnek is. 

Az előző 10 év kiadásai között a temetési segélyek 
összege a második 10 évben sem változik, a halálozási 
arány, illetve az évi 45 halálozás felvétele egyezvén az 
első 10 évivel. Jóval lényegesebb a változása végkielégí-
tési összegeknél. Ugyanis a 10 év elteltével lényegesen 
csekély azon özvegyeknek és árváknak száma, kik csupán 
végkielégítésre tarthatnak igényt, de természetesen azok-
nak száma pedig, kiknek állandó évjáradék és neveltetési 
segély nyújtandó — tetemesen megnövekedi 

A tervezet statisztikai alapokon a második 10 évre 

az évi végkielégítések összegét következőkép irányozza 
elő: 45 halálesetből a 10—15 évig terjedő idő alatt(V3) 
15 esik oly papra, kinek özvegye csak végkielégítésre 
számíthat. E 15 özvegy közül 8 kap 200 frtot és 7 kap 
300 frt végkielégítést, tehát összesen 3700 frt megy vég-
kielégítésre. A 15 és 20 év között pedig (V5) 9-re száll 
alá a végkielégítéses özvegyek száma, kik a fentebbiek 
értelmében évi 300—300 frttal fognak végkielégíttetni, s 
így az ezen években kifizetendő összegek évi 2700 frtot 
tüntetnek fel. 

A szóban forgó második tized alatt is fennáll termé-
szetesen az állandó ellátásra igényt nem tartható özve-
gyek gyermekei részére nyújtandó rendkívüli segélyezésnek 
szüksége, de tekintettel arra, hogy ebben a tizedben már 
csak az özvegyek 73-ad, illetve Vs-öd része nyer végkielé-
gítést, a rendkívülileg segélyzendő árvák száma csak 30-al 
(15 özvegy után) illetve a 15—20 évek között csak évi 
18-al szaporodik, mely összegből 6 ot, illetve 4-et bizton 
leszámíthatunk azon az alapon, hogy 15 özvegy közül 
3 s 9 özvegy közül legalább kettő a legnagyobb való-
színűség szerint olyan, kinek vagy egyáltalán nincs gyer-
meke, vagy kiskorú gyermeke legalább nincsen. 

Leszámítandó még a mult decennium végéről átjött 
680 rendkívülileg segélyezendő árvából legalább is éven-
ként 40, s az ujabbak közül évenként 4, azon okból, mert 
ezek a teljeskoruságot ez idő alatt elérik, vagy elhalnak. 

Ezek szerint segélyezendő lesz a 11-ik évben 680 
+ 24—40 = 664 árva, a" 12-ik évben 664 + 34—40 = 658 
árva, s így tovább a 20. évben 470 árva. — A segélyezés 
évi összege nem 50, hanem csak 40 frtban van megálla-
pítva, mivel már ez időben a megszaporodott kiadások 
folytán az 50 frtos arány igen nagy teher lenne. 

Nézzük most már a javaslatnak az állandó évjára-
dékokra vonatkozó combinatióit. 

Az évjáradékok összege az özvegyek számának foly-
tonos emelkedésével s a szolgálati évek számával roha-
mosan no. Már korábban említve volt, hogy a gyámintézet 
életének 11—16 évében az évenként elhalálozó 45 pap 
özvegyeinek 2/8-ad része, a 16—29 években pedig 4/5 része 
nyer állandó évjáradékot, ennélfogva a táblázatban foglalt 
adatok magyarázatául még csak annyit kell megjegyezni, 
hogy a 45 pap közül 5-öt nőtlen; illetve családtalan, 
vagy özvegynek számít az indokolás, s így a 11-ik évben 
ellátandó özvegyek száma 25-ben, a 16. évben ellátás 
alá újabban kerülők száma pedig 3 l-ben van felvéve s 
a 15. évtől kezdve évi 4 halálozás is le van számítva, 
mert az akkor állandó ellátásban részesülő 125 özvegy 
közül a legnagyobb valószínűség szerint nem csak 4. 
hanem 14 is el fog évenként halni, vagy férjhez menetel 
által fog ellátási igényétől elesni. 

A gyermekek nevelési segélye a 17. §. rendelkezései 
értelmében van számítva. 

Most már összegezve a 20 év pénzügyi eredményét, 
kitűnik, hogy a 20 ik év végén a gyámintézet törzstőkéje 
738,251 frtra, a nyugdíjintézet alapja pedig 537,922 frtra 
fog emelkedni. Még tovább is lehetne számításokat tenni, 
de annak szüksége fenn nem forog, mert a gyámintézeti 
törzstőke emelkedése s az ezen időig a nyugdíjintézetre 
tőkésített összegeknek is felszabadulása a változatlan ösz-
szegű évi bevétellel együtt oly összeget fognak az intézet 
rendelkezésére bocsátani, melyek bizonyára az előfordul-
ható legmagasabb kiadásokat is fedezni fogják. 



I S K O L A Ü G Y . 

A tanítói fizetésekről szóló törvény 
végrehajtása. 

(Folytatás.) 

12. §. 

Az öt ízben esedékessé váló 50—50 frt ötödéves 
korpótlékok a tanítókat megilletik akkor is, ha összes java-
dalmukról kiállított díjlevélben vagy más okiratban meg 
sem említtetnek, mert ezeket az 1893. évi XXVI. t.-c. 
2. §-a más rendelkezés nélkül is biztosítja. 

Egyéb megállapodás hiányában az ötödéves pótlékok 
a készpénz-fizetésre nézve a törvény 4. §-ában meghatáro-
zott módon szolgáltatandók ki az iskolafentartók által a 
tanító működése évötödének betöltése napját követő hónap 
1-től kezdve. E szerint a jelen törvény életbelépésekor 
vagyis 1893. évi szeptember hó 25-én rendes vagy segéd-
tanítói állomáson szabályszerű megválasztás vagy kinevezés 
alapján működő okleveles tanítók és tanítónők részére az 
első ötödéves pótlék gyanánt évi 50 frt 1898. évi október 
hó 1-től kezdve lesz kifizetendő. Jövőre alkalmazandó 
tanítókra nézve az ötéves korpótlékok kiszámításánál 
tanítói szolgálatuk megkezdésének időpontja gyanánt azon 
nap veendő, melyen mint okleveles tanítók valamely községi, 
állami vagy hitfelekezeti elemi népiskolánál rendes vagy 
segédtanítói állomásra történt szabályszerű megválasztásuk 
vagy kinevezésük következtében tanítói működésüket meg-
kezdték. 

13. §. 

A korpótlékokra nézve egyes iskoláknál netalán már 
életbeléptetett szabályok más rendelkezés hiányában 1898. 
évi szeptember hó 25-ig érvényben maradnak, az eddig 
esedékessé váló pótlékok az igényjogosult tanítóknak 
kiszolgáltatandók, azonban 1898. évi október hó 1-én, 
a mikor az előző szakaszban foglaltak alapján az 
első 50 frtos ötödéves pótlék válik esedékessé, a tanító 
részére az utolsó öt év alatt esedékessé vált korpótlék 
összege 50 frtig kiegészítendő és azontúl az újabb kor-
pótlék a törvény értelmében és 1898. évi október hó 
1 -tol számítva adandó ki. Az állami és államilag segélyezett 
községi elemi iskolai tanítók részére — hacsak időközben 
új szabályrendelet nem adatnék ki — 1898. évi október 
hó l-ig az 1880. évi deczeinber hó 15-én 32,944. sz. a. 
kiadott szabályrendelet alapján, azontúl pedig a jelen 
szakasz értelmében állapítandók meg az esedékessé váló 
ötödéves pótlékok. 

A törvény 2. §-ában meghatározott korpótlékoknál 
több kedvezményt biztosító szabályok, még ha a korpót-
lékoknak a törvényben megszabott mértékre leszállítása 
feltétlenül szükségessé válnék is, mindazon tanítókra nézve 
érvényben maradnak, kinek az ily szabályok által biztosí-
tott kedvezményekre szerzett joga van. 

14. §. 
Az ötödéves pótlék megállapíthatása végett a tanítók 

tartoznak 5 évi folytonos, bár nem ugyanegy községi, 
állami vagy hitfelekezeti elemi iskolánál szabályszerű meg-
választás vagy kinevezés alapján rendes vagy segédtanítói 
állomáson teljesített tanítói működésüket hiteles szolgálati 
okmányokkal igazolni. A mennyiben a kívánt folytonos 
szolgálati, illetőleg alkalmazás megszakítása csakis a nyári 
nagy szünidőre esnék, ez az ötévi szolgálatba beszámítandó, 
A szolgálat megszakításának tekintendő, ha a tanító állomásá-

ról fegyelmi úton elmozdíttatott, még ha azonnal alkal-
mazást nyer is más iskolánál. A szolgálat megszakítása 
esetén a megszakítást megelőző tanítói működés s az azon 
idő alatt nyert ötödéves pótlék újabb ötödéves pótlékok 
megállapításánál nem vehető figyelembe s az ötödéves pótlék 
csak akkor illeti meg a tanítót, ha a szolgálat-megsza-
kítás után újabb szabályszerű megválasztás vagy kinevezés 
alapján öt évi tanítói működést igazol. 

A kik a tanítói pályáról lelépnek, de később oda 
ismét visszatérnek, azoknak a lelépésök előtt töltött szol-
gálati ideje csak azon esetben számíttatik be az ötödéves 
korpótlék megállapításánál, ha kimutatják, hogy egészségi 
állapotuk vagy hasonló tőlük nem függött rendkívüli körül-
mények által kényszerítve hagyták oda a tanítóságot, 
a végkielégítést nem vették igénybe és ezeket már a tanítói 
pályáról lelépésük alkalmával igazolták az illetékes feleke-
zeti iskolai hatóság és a kir. tanfelügyelő előtt; azonban 
a tanítói pályán e miatt nem töltött idő egyáltalában be 
nem számítható. 

Alkalmazásban levő, illetőleg alkalmazásban volt 
tanító, a ki más iskolánál, illetőleg újból kíván tanítói 
állást elnyerni, tartozik ez iránt teendő kérelmével egy-
idejűleg az iskolafentartónál vagy az iskolaszéknél bejelenteni 
és okmányokkal igazolni a jelen szabályok értelmében 
általa már kiérdemelt ötödéves pótlékra vagy pótlékokra 
nézve fennálló igényét. 

Helyettesi minőségben eltöltött szolgálati idő egyálta-
lában nem számítható be. 

15. §. 
A jogérvényesen megállapított tanítói illetményeknek 

kellő időben ki nem szolgáltatása esetén az 1876. évi 
XXVIII. törv.-cikk 6. §-ának 2. pontja, illetőleg az 1876. 
évi VI. törv.-cikk 30. és 32. §-ai, valamint az 1893. évi 
XXVI. törv.-cikk 7. §-a alapján az érdekeltek részéről tett 
panasz vagy hivatalból feljelentés következtében a hátra-
lékos tanítói illetmények közigazgatási úton hajtatnak be. 

Ily közigazgatási eljárás tárgyát csak azon illetmények 
képezhetik, melyek már tényleg esedékessé váltak és szám-
szerűleg kimutaHatnak. Három évet megelőző időben ese-
dékessé vált hátralékos tanítói illetmények csak az esetben 
hajtatnak be, ha a tanító igazolja, hogy önhibáján kívül 
nem volt képes az ily hátralékok behajtását korábbi idő-
ben kérni. 

A behajtás a községi elöljáróság által teljesítendő 
s a végrehajtásnál a közadók kezeléséről szóló 1883. évi 
XLIV. törvénycikk 52—85. §§-aiban foglaltak irányadók, 
a hátralékok után azonban késedelmi kamatok nem 
szedhetők. 

A végrehajtás az iskolefantartó polgári vagy hit-
község, illetőleg hitfelekezet ellenében foganatosítandó. 

Csak azon esetre teljesíti a községi előjáróság a vég-
rehajtást közvetlenül a hitközség egyes tagjai s az egyes 
adósok ellen, ha az iskolafentartó igazolja, hogy a tanító 
fizetésének a hozzájárulásra kötelezettekre kivetéséről, vagy 
a mennyiben az az iskola fentartási szükségleteiben ben-
foglaltatik, az iskolai szüségletek fedezésére egyénenként 
kivetett felekezeti iskolai adóról és járulékokról pontos 
nyilvántartást vezet s a nyilvántartás alapján készített 
hiteles kivonatban megjelöli az adósokat és minden egyes 
adós tartozását, a mely jogérvényre emelkedett határo-
zattal rovatott ki az illetőre. 

Hasonló módon kell behajtani az esedékessé vált 
ötödéves pótlékokat, a tanítók kántori járandóságait s a 
tanító özvegye részére elhalt férje javadalmából biztosított 
félévi részletet, valamint a 9. §-ban foglaltak szerint alkal-
mazott segédtanítók díjazását. 



A tanítói illetmények behajtásánál a községi elöljáró-
ság által tanúsított kisebb fokú hanyagság és kisebb fokú 
hivatali engedetlenség esetében a községről szóló 1886. 
évi XXII. törv.-cikk 105. §-a értelmében úgy a községi 
elöljáróság, valamint a segéd- és kezelő-személvzet bármely 
tagja ellen minden alkalommal 5 frtig, illetőleg 10 frtig 
terjedhető rendbúntetés alkalmazandó. De ha a községi 
elöljáróság, vagy a segéd- és kezelő-személvzet bármely 
tagja megsérti vagy hanyagúl teljesíti ezen »Utasítás*-ban 
megszabott kötelességét, vagy annak teljesítésére képtelen, 
akkor ellenükben fegyelmi eljárásnak van helye. (1886. 
évi XXII. törv.-cikk VIII. fej.) 

16 §• 
Ha az 1. §-ban megjelölt legkisebb tanítói fizetéseket 

biztosító határozatok és okiratok a 6. és 7. §-okban meg-
szabott határidőben a közigazgatási bizottsághoz, illetőleg 
a kir. tanfelügyelőhez be nem terjesztetnek, sem az iskola-
fentartók nem igazolják azt, hogy az ily fizetések biztosí-
tására nem képesek és azért a 6. és 7., illetőleg 23. §-okban 
meghatározott határidőben a hiány pótlására szükséges 
állami segélyért a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
fordulnak, akkor 1894. évi szeptember hó 25-től, illetőleg 
az államsegély kérésére megszabott határidőtől (19., 23. §§.) 
kezdve az í . §-ban meghatározott legkisebb tanítói fize-
tések az iskolafentartó által biztosítottaknak fognak tekin-
tetni, s ha azokat az iskolafentartó ki nem szolgáltatná, 
a községi elöljáróság az érdekelt fél panaszára vagy hiva-
talból feljelentés esetében az iskolafentartó polgári vagy 
hitközség ellenében foganatosítandó végrehajtás útján az 
előző szakaszban tárgyalt eljárás szerint fogja behajtani. 

A községi elöljáróság kisérje figyelemmel, hogy a hit-
felekezet gondoskodott-e tanítója törvényszerű illetmé-
nyeinek kiszolgáltatásáról, vagy államsegélyért folyamo-
dott-e, ellenkező esetben intézkedjék a behajtás iránt. 

Ha a végrehajtás kielégítő eredményre nem vezetne, 
ismételten megújítandó, a mint sikerre számíthatni. 

A fizetés behajthatlansága esetében az iskolafentartó 
hitfelekezettel szemben az 1868. évi XXXVIII. törv.-cikk 
15. §-ának, illetőleg az 1876. évi XXVIII. törv.-cikk 6. § a 
4. pontjának rendelkezései, három ízbeni megintés mellő-
zésével, nyernek alkalmazást, vagyis a közigazgatási bizott-
ság községi vagy állami iskola állítását hozza javaslatba 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek s a község a 
teljes 5%-os községi iskolai pótadót azon hitfelekezetre 
is kivetni tartozik, a mely ellenében a törvényszerű leg-
kisebb tanítói fizetés behajtása iránt foganatosított végre-
hajtás eredménytelen maradt. 

III. FEJEZET. 

Állami segélyezés. 

17. §. 

Az 1893. évi XXVI. törv.-cikk 9. §-a értelmében a 
községi és hitfelekezeti népiskolák iskolai hatóságai azon 
esetben, ha az iskolafentartók az iskoláikban alkalmazott 
tanítóknak a törvényszerű legkisebb fizetéseket hivata-
losan megállapított szegénységük miatt biztosítani nem 
képesek, illetőleg a községi iskolákra nézve az 1868. évi 
XXXVIII. törv.-cikk 35. §-a alapján kivethető iskolai pót-
adó ki van merítve, — 1894. évi szeptember hó 25-ig 
indokolt előterjesztéssel az illetékes törvényhatósági köz-
igazgatási bizottság útján a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez fordulhatnak a hiány pótlására szolgáló 
állami segélyért. 

Államsegély nyerése végett a hitfelekezeti iskolaszék 

tartozik a hitközség, valamint az iskola szabályszerű költ-
ségvetését felterjeszteni, annak igazolása végett, hogy a 
hitközség nem rendelkezik fedezettel a tanító törvényszerű 
fizetésének kiszolgáltatására; ugyancsak bemutatandó a 
tanító eddigi díjlevelének eredeti példánya, a tanító ok-
levele és a községi elöljáróságnak a járási főszolgabíró 
által láttamozott nyilatkozata a hitfelekezet szegénységé-
ről, valamint az illető iskolába járó tanköteles gyerme-
kek számának hiteles, a községi elöljáróság által igazolt 
kimutatása. 

A községi iskolai tanítók fizetésének államsegélylyel 
kiegészítését a község képviselőtestülete vagy a községi 
iskolaszék kérheti a közigazgatási bizottság útján. A kér-
vényhez csatolandó a községi iskola költségvetése, a köz-
ség háztartási költségvetése, a tanító oklevele és díjlevele 
s a község egyenes állami adójáról kiállított adóhivatali 
kimutatás. 

18. §. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a törvényhozás 
által e célra engedélyezett összegből az arra utalt polgári 
és hitközségek népiskolai tanítóinak fizetéseit a közigazga-
tási bizottság közbejötte mellett a 19—25. §-okban meg-
állapított módozatok szerint a törvényszerű legkisebb fizetés 
összegéig kiegészíti és a hitfelekezeti iskolákra nézve az 
illetékes iskolai főhatóságot értesíti. 

Az államsegély nemcsak a 300, illetőleg 200 frtig 
kiegészítendő tanítói fizetés hiányának pótlására adható, 
de az 1893. évi XXVI. t.-cikk 16 §-a értelmében az ille-
tékes iskolai főhatóság kívánságára a törvényhozás által 
évről-évre engedélyezett összeg keretén belül a vallás és 
közoktatásügyi miniszter ugyanoly módozatok mellett a 
tanítói fizetéseknek a törvényszerű minimumon felül 400 frtig 
való kiegészítésére is segélyt nyújt. (Folyt, köv.) 

T Á R C Z A. 
Az 1843/44-ik évi vallásügyi tárgyalások. 

(Folytatás és vége.) 

Emlékeznek t. olvasóim, hogy a vallási sérelmek 
már a június 7—12-ik napjain tartott kerületi ülésekben 
behatóan tárgyaltattak, az ezen ügyben a Főrendekhez 
küldendő izenet és törvényjavaslat tárgyalása az aug. 9-ki 
országos ülésben kerül napi rendre. E kérdésnél az el-
nöklő személynök azt indítványozza, hogy részint azért, 
mert az idő nagyon előhaladt, részint mert Ő felsége 
utolsó leirata a lelkiismereti szabadság elvét már kimon-
dotta : nem volna-e tanácsos addig, míg a mult ország-
gyűlés e tárgyú feliratára a kir. válasz megérkezik, ezen 
tárgyat függőben hagyni ? 

Most a vita az elnöki indítvány körül indul meg. 
Szentkirályi azt mondja : Az 1839/40-iki országgyűlésből 
a vallási sérelmek némelyike azért nem volt fölterjeszt-
hető, mert azokba a Főrendek bele nem egyeztek, ezekre 
kir. leirat tehát már ezért sem érkezhetik addig, míg ezek 
tárgyában fölterjesztés nem intéztetik. Ezért az üzenet és 
törvényjavaslat mielőbb tárgyalandó. Zmeskál Árvamegve 
követe ellenben a halasztás mellett nyilatkozik, mert 
reményli, hogy mielőbb kedvező kir. választ kapunk. 
Annálinkább hiszi ezt, mert megyéjéhez csak pár hóval 
előbb oly kir. intézvény érkezett, a mely bizonyos sze-
mélyeknek a transitust hat heti oktatás nélkül is meg-
engedte. De viszont Itadvánszky Antal és Sebestyén 



Gábor a tárgy rögtöni fölvétele mellett nyilatkoznak. Tár-
gyalás alá is vették azonnal az izenetet és a hozzácsatolt 
törvényjavaslatot. A nagyterjedelmű és igazán alapos ize-
netről itt csak annyit említünk meg, hogy az a rcverzális, 
az átmenet a vegyes házasságokból származó válóperek 
és a horvátországi vallási viszonyok kérdéseivel foglal-
kozik. 

Az izenet tüzetes tárgyalása az aug. 10-iki országos 
ülésen vette kezdetét. Ez egész napot a föntebbi négy 
kérdés közül a reverzálisé foglalta le. A vita hevét tanú-
sítja az, hogy csak ez egy kérdésnek tárgyalása szerzőnk 
sűrű nyomású művében 46 lapot tölt be. A szorongatott 
papság legjobb katonáit vitte tűzbe. El kell ismernünk: 
érveléseikben sok az ügyesség, jezsuitái leleménynyel és 
körmönfont okoskodással párosítva, előadásukban nem 
kevés tudomány szemfényvesztő dialectióval élezve. De 
annál emelőbb a roppant sok ismeret mellett az .a föl-
tétlen szabadelvűség; a mely a követek beszédeit átlen-
gette, a meggyőződésnek az a magával ragadó ereje, a 
mely ellenállhatatlanul vonz. Minden szavuk elárulta, min-
den érvök igazolta, hogy az igazság, a szabadság zászlói 
alatt harcolnak. Nemcsak érveiket lehetetlen részletez-
nünk, sőt neveiket is mellőzhetjük: azon idők legjobbjai 
voltak. A vita a körül forgott: vájjon a térítvények csak 
a jövöre-e, vagy a múltra visszabatőlag is eltörültessenek? 
A papság a kir. leirat értelmében a térítvénveknek jövőre 
való eltörlésébe megnyugodni látszott, de a mult zsák-
mányát körömszakadtáig védte. Hasztalan: az ige, az 
eszme, ha eljött teljessége, le nem küzdhető. Az elnök-
ségre akként mondta ki a többség véleményét, hogy a 
reverzálisok nemcsak a jövőre, hanem a múltra nézve is 
eltörültessenek? 

Aug. 11-én az izenet 2-ik: az egyik vallásról a 
másikra való átmenet kérdésé szintén egy egész napot, 
a tegnapinál még hosszabb és sokkal izgalmasabb vitá-
ban foglalt le. Gondolható, hogy a klérus most is egész 
hadvonalával állott ki a síkra. Támadásaik nemcsak erő-
szakosak, sophismáktól duzzadok, a törvény szavainak 
nyakát kitekerők. értelmét elferdítek, merész állításaik 
által kihívók, elkeserítők, hanem ismétléseiknél fogva idő-
rablók, untatóak, többször leckéztetők is voltak. Merev 
tagadásukból, okoskodásuk egész mivoltából kirítt, hogy 
ódon érvelésük nem a fennen hangoztatott vallás, hanem 
hatalmuk és anyagi érdekeik görcsös védelme. A kápta-
lani követek emez erőszakossága, merev tagadása viszont 
a követeket is erős beszédekre ragadta. E tekintetben 
legerősebb, legérdekesebb Ilarsányi Pál, a bakabányai 
követ felszólalása volt. a mely aztán az elnöklő személy-
nőknek, bár eléggé mérsékelt rendreutasítását is maga 
után vonta. Ez elnöki eljárás aztán csaknem új mederbe 
terelte a tanácskozást. Tisztázták az elnök rendreutasítási 
jogkörét, határát. E vitában ismét a követek legkiválóbbjai 
vettek részt. De a midőn a követek többsége Harsányit 
bátor őszinteséggel védelmekbe vették, s a midőn az elnök 
eljárására határozottan ugyan, de pártatlanságát méltányló 
tisztelettel tették meg észrevételeiket: erősebb kifakadá-
saikban annál határozottabban ostorozták a papság maga-
tartását. Nem kétkedtek szemökre hányni, hogy nekik a 
törvényhozásban voltakép helyök sincs, tisztök volna a 
haza üdvét, a polgárok békéjét támogatni, a vallásosság 
és erkölcsiség igéit hirdetni, a helyett az országgyűlésen 
nem a közjónak, hanem hatalmuknak érdekeit szolgálják 
ellenségei a lelkiismeret szabadságának, konok ellenzői 
a felvilágosodásnak, hazánk elmaradott voltának ők egyik 
legfőbb okozói, mint a kik már három országgyűlésen 
útját állják különösen a vallási viszonyok rendezésének, 
hosszú beszédekkel az időt pocsékolván, gátat vetnek a 

legüdvösebb reformoknak, igazolhatatlan álláspontjukkal 
s konokságukkal a vallási közönyt s vallástalanságot elő-
mozdítják, noha szájukban a vallás igéit hordozzák stb. 
De a vita ez utóbbi részének hullámai elvégre szépen 
lesimulnak s az ülés végén az elnök kijelentette, hogy a 
Rendek az izenetnek az átmenetre vonatkozó része mel-
lett megmaradnak. 

Aug. 12-én az eddigi szenvedélyes vita heve lecsen-
desedett. E nap tárgyá volt a felirat 3-ik, t. i. a vegyes 
házasságokból eredő válóperek kérdése. A vitát az elnök 
bőven részletező beszéde nyitja meg, a melyben azt ajánlja, 
hogy a feliratkivánta módozat ellenében maradjon az 
eddigi gyakorlat. Feltűnő, hogy a követek közül, nyilván 
az előző napok szenvedélyeskedéseinek hatása alatt, senki 
sem szólt a kérdéshez. A káptalanok követei természe-
tesen ellenezték, de az ő beszédeik is jóval tárgyiasabbak 
voltak, mint az előző napokon. Az aránylag rövid vita 
eredményképen az elnök kimondotta, hogy a Rendek az 
izenet eredeti szerkezete mellett megmaradnak. 

Következett a 4-ik kérdés, mely az 1790/1. XXVI. 
t.-cikk 14. §-a eltörlését és a prot. vallásnak Horvátor-
szágban is szabad gyakorlását tárgyazza. E kérdéshez 
már ugyancsak sokan szólottak, de a tárgyalás nyugodtan 
folyt és az izenet eme része is, a hozzá mellékelt javas-
lattal együtt változatlan tartalmában elfogadtatott. 

Szerzőnk művének II kötetében a vallással kap-
csolatos ügyek tárgyalásának még egy nagy napja van, 
az aug. 14-iki országos ülésben történt az egyházi áldás-
nak a vegyes házasságoktól való megtagadása tárgyában 
a Főrendekhez intézendő izenet és felirati javaslat tár-
gyalása. Ez a felirati javaslat szép nyelven, nagy tudo-
mánynyal és nyomós okoskodással fejti a kath. főpapság 
elkövette sérelmek sorozatát, kiterjesztve a sérelmekben 
való részességet férfias, bátor, de tiszteletteljes szavakban 
a kormányra is és határozott beszédben kér az ural-
kodótól erélyes orvoslást. A felolvasás után az elnök 
higgadt és nyugodt szavakban kifejtvén a tárgyra vonat-
kozó nézetét, azt ajánlja, hogy mivel vallási ügyekben 
Ő felségétől közelebb leirat várható, annak megérkeztéig 
a Rendek az ügyet hagyják függőben. Hasztalan, az elnök 
szavai nem bírhatták rá őket, hogy szándékuktól elálljanak. 

Erre nagyon hosszú vita indul meg. Mondanunk 
sem kell, hogy a papság és néhány hasonérzületű kato-
nája, bár több tapintatta], de az előző gyűlések modorá-
ban, erősen harcolnak a felirati javaslat ellen s védik 
hévvel a papság jogát az egyházi áldás megtagadása 
körül. De viszont a szabadelvű követek többsége gazdag 
ismeretről tanúskodó, erős meggyőződéstől és föltétlen 
szabadelvüségtől áthatott, tartalmilag hatalmas, formailag 
is gyönyörű beszédeikben ostromolják a papság és fegy-
vertársaik ódon álláspontját. Elég legyen itt Radvánszky 
Antal zólyomi követ, majdnem 9 sűrű levélnyi classicus 
érdemű beszédjére utalnunk. Valódi gyönyör olvasása 1 
Nemkülönben a mély meggyőződés, a rendületlen szabad-
elvűség lelke hatja át Horhy Mihály fiumei követ beszé-
dét, midőn a pápának, a gyarló embernek csalhatatlansági 
irányát ostorozza. Lássunk csak pár sort: »Minden vallás 
egyik főalapja az alázatosság és az ember, a mindenség-
ben kevesebb egy eseppnél az Oczeanban, a ki semmi-
ségét nem érzi, és ezen érzetben alázattal le nem borul 
a mindenható, az örökkévaló, a megfoghatatlan előtt, a ki 
őt teremté, őt és a mindenséget, az Oczeánt és ebben a 
csöppet, annak nincs religiója, vagy ha van — hamis! 
Egy ember az istenségnek helyettese! Hogyan? Hát az 
Isten tán egy király volna, kinek egy ember vice-kiralya 
lehet? Emberi hatalom a hízelkedéstől elvakítva, eltán-
torítva, vétkes önhittségében magát mindenhatónak tart-



hatja ugyan, midőn ezen nyomorult mindenhatóság még 
csak egy harmatcseppet sem tud teremteni, egy szalma-
szálat sem a földből kicsalni, egy bogarat sem életbe 
hozni, de a mindentudás ábrándjáig egy halandó sem, 
még csak forró lázban sem tévelyeghet. Mindentudó ő, 
a kit minden perc meghazudtolhat, pedig a ki csalhatatlan, 
szükségkép mindentudónak is kell lenni*. Hátha tudta 
volna a derék Horhy, hogy egy pár évtized és a XIX. 
század második felében valóban dogmává emelik a pápai 
csalhatatlanságot! 

De tovább. Alig gondolhatunk a tárgygyal kapcso-
latos oly eszmét, a melyet alaposan meg nem vitatnak, 
sőt oly eszméket is megpendítenek, a melyek nálunk 
korukat is megelőzik. Fölmerül a polgári házasság, a papi 
javak securalisatiójának gondolata stb. Igen érdekes még 
a következő eset. Semsey Albert sárosmegyei követ beszé-
dét az országgyűlési ifjúság pisszegéssel fogadja, az elnök 
nem hagyhatja szó nélkül, meginti őket állása tudatának 
méltóságából származó komolysággal, de patriarchalis atyai 
jóindulattal. Végre a bizalmas te megszólításhoz folya-
modva így szól: »Édes fiaim! legalább engemet, ki oly 
szeretettel viseltetem irántatok, hallgassatok meg s ne 
okozzatok nekem annyi bajt és a hazának gyalázatot, 
különösen a külföld előtt is, mely ilyes illetlenségekért, 
nemzetünket megszokta róni, annál is inkább, mivel tud-
juk, hogy nemzetünknek is vannak ellenei. Édeseim! azért 
vagytok itt, hogy tanuljatok s hallgassatok, hisz ti fog-
játok jövőben elfoglalni ezen helyeket. Ha ezt még egyszer 
tapasztalom, felvigyázókat fogok rendelni, hogy megtud-
hassam, kik azok, kik a rendet megzavarják«. 

A vita ereeménye itt is az lön, hogy az elnök az 
izenet és felírási javaslat elfogadását kimondván, azok 
az aug. 23-iki országos ülésből a Főrendekhez a szokott 
módon áttétettek. 

Ezzel befejeztük, érezzük, bántóan hosszúra nyúlt 
ismertetésünket. A munkának csak e két kötete egy 
nagy virágos és gyümölcsös kert, benne annyi a gyö-
nyörködtető és élvezetes, nem csuda, ha a mértékben 
tévedve, itt ez, ott az kötött le. Tükör e mű, az 1840-es 
évek embereinek, a kor fenkölt gondolkodásának, szep-
lőtlen szabadelvűségének, önzetlen hazaszeretetének tüköré. 
Másfelől ha tudjuk, hogy e hat kötetes nagy munka egy 
már előhaladt korú és sajátlag nem az irodalom terén 
foglalkozó ember 9 éves fáradalmának gyümölcse, hogy 
anyagi haszonra nem számítva, azt saját költségén szol-
gáltatja hazai történetírásunknak: lehetetlen teljes elisme-
réssel nem adóznunk szerzőnk nemes áldozatkészségének. 

Futó Mihály. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Bessenyei György. A Bihari Remete vagy a világ így megyei). 
Holmi. Előszó XXXII. 1. irta Széli Farkas. A mű J68 1. Debreczen, 

nyom. a város könynyomdájában. 

Gyakori példák igazolják, hogy az úgynevezett köz-
vélemény téves úton halad. A külső után ítélve vádol 
olyanokat, kiket, ha bepillanthatna a titkos rugókra, bizony-
nyal fölmentene vagy legalább jóval enyhébb büntetéssel 
sújtana. Néha aztán évtizedek múlnak el, míg egy-egy 
lelkiismeretes történetbuvár fölkutatván a titkos rejteket, 
kimutatván a biztos adatot: azt, a ki még halottaiban is 
magán hordá a megbélyegeztetés szomorú jellegét, a maga 
igazi alakjában terjeszti a közönség ítélőszéke elé. Nincsen 

magyar ember, a ki Bessenyei Györgynek a magyar iro-
dalom újjáteremtése körül szerzett nagy érdemeit el ne 
ismerné. De viszont nincs protestáns ember, a kinek 
homlokára felhő ne borulna, midőn Toldi Ferencznél ilyet 
olvasunk felőle: hogy katholikus hajlamai idegenítették el 
tőle gr. Beleznay Miklós főurat, holott maga Toldi is 
sejteti, miszerint Mária Terézia befolyásának engedett s 
így lett hitehagyottá Bessenyei, a ki a legbuzgóbb refor-
mált család körében nevelkedett. Sőt a törtenelemben 
egy ideig úgy szerepelt, mint a reformátusok titkos ágense, 
a kit azért a működéséért megfizettek. Sötét folt volt ez, 
valljuk meg, a nagy férfiú jellemén, s ez a sötét folt ár-
nyékot vetett bizonyos tekintetben kétségbe vonhatatlan 
érdemeire is. És a kath. világ diadallal mutatott a »meg-
tért«-re. Nézzétek! itt a példa Bessenyei életében! Ez a 
férfiú, ez az igazi lelkes magyar, ki nemzete iránti szere-
tettől lelkesülve rajongott: meggyőződött lelke mélyéből 
a felől, hogy csak akkor lehet boldog a magyar haza, 
ha az egyedül idvezítő vallás kebelébe térnek vissza az 
ő gyermekei. És oly fenkölt lelkű hazafi példája nem is 
maradhatott visszahatás nélkül. Nem lehet szándékunk, 
hogy Bessenyeinek ezen lépését mentegessük. Szerintünk 
nem jöhetett közbe semminemű olyan esemény, mely őt 
arra kényszeríthette volna, hogy meggyőződése ellenére hitet 
cseréljen. De azt már kötelesek vagyunk kimondani, hogy ezen 
lépését előmozdító indokok egészen másneműek, mint a 
minőknek azokat eddig a közvélemény tartotta. S ha 
Bessenyeinek ezen végzetes tette nem is menthető, tekin-
tetbe véve sajátságos helyzetét, a viszonyok kényszerítő 
hatalmát: e nagy író ezen eljárása némileg igazolható, 
vagy legalább nem esik oly súlyos beszámítás alá. Az a 
munkája pedig, melyet áttérése után hozott létre, tényleg 
igazolja, hogy ő élete végső lehelletéig szabad gondolkozású 
fő, nemesen érző szív maradt, a kihez katholikus hajlamok 
korántsem férkőzhettek, sőt ugyancsak távol állottak. Tehát 
egvátalában nincs joga a kath. egyháznak úgy tekinteni 
Bessenyeit, mint tőlünk elhalászott tulajdonát; nincs joga 
reá úgy hivatkozni, mint követendő példányképre. Mert 
bár Bessenyei, mint említők is, a viszonyok kényszerítő 
árja által sodortatva, külsőleg a kath. egyház tagja lett 
is; bensőleg a reform, egyháztól, a mint azt saját vallo-
másaival bizonyítani fogjuk, nem szakadt el egyetlen 
percre sem. 

Az a 32 lapra terjedő elősző, melylvel Széli Farkas, 
a debreczeni kir. tábla tudós tanács-elnöke bevezeti a 
Bihari Remetét, adatokban gazdag irodalmi tanulmány. 
Állítását eddig nem ismert, okmányokkal igazolja. Egy 
század múlva áll elő annak védelmére, a kit kortársai s 
az utánok következő nemzedékek is félreértettek, kinek 
legjobb akaratában s ügybuzgóságában kételkedvén, min-
den áron megsemmisíteni törekedtek s céljokat el is érték, 
mert a szó teljes értelmében tragice fejezte be munkás 
életét. A Bihari Remete mint valami végrendelet szállott 
át a jövőre s az író élete sötét éjszakájának el nem hal-
ványuló csillaga marad. Mivel e nevezetes bölcsészi munka 
s az azt bevezető történelmi tanulmány közkézen nem 
forog : azt hiszszük nem végezünk fölösleges munkát, ha 
azf a szokottnál egy kissé részletesebben ismertetjük, a 
református egyház háláját fejezvén ki Széli Farkas iránt, 
ki nem riadt vissza a fontos adatok beszerzésétől, nem 
sajnálta az időt, hogy rendszeresen állítsa egybe azon 
okmányokat, melyek egészen más színben tüntetik föl 
Bessenyeit, mint a minőben eddig Jft ismertük. 

Bessenyei Györgyöt eddig általában úgy tekintették, 
mint a reformátorok titkos és fizetett ágensét. Széli Farkas 
ezt az eddigi téves nézetet az egyházkerületek levéltárai-
ból beszerzett hiteles okmányok alapján megdönti s kimu-



tatja kétségbevonhatatlanul, hogy ő nem titkos ágens volt, 
hanem az egyházkerületek közmegegyezése által megbízott 
szekretárius, a ki arra volt hivatva, hogy a protestánsok 
esetleges sérelmeit az udvar elé tárja, s ha lehetséges, 
igyekezzék azokat orvosolni is. Ezen eljárást pedig azért 
választották ref. főuraink, mert azon meggyőződésben vol-
tak, hogy egy olyan nagy kegyben álló udvari férfiú, mint 
a minő Bessenyei lehetett, az egyháznak nagy szolgála-
tokat tehet. A tény, hogy voltaképen Beleznay generális-
nak, az egyetemes főkurátornak megbízott helyettese volt, 
a ki az udvar vélekedéséről időnként a főkurátor útján 
értesítette hilfeleit. Ámde ezt nem alattomosan, nem titok-
ban, de nyilvánosan és őszintén cselekedte, a mint azt 
Szilágyi Sámuelhez intézett levelének eme sorai is iga-
zolják : »Én magam voltam a királynénál, elébe terjesz-
tettem sok méltatlan szenvedésünket, csodálkozott az 
akaratja ellen rajtunk elkövetni szokott erőszakot tőlem 
hallani és így szólott: igen örömest kivánom te benned 
látni mindazokat a dolgokat, melyek vallásotokat illetik, 
hogy te azokat előmbe, akár küldd pecsét alatt, hozzájok 
ragasztván magad vélekedéseit is, mindenbe kegyelmes 
leszek, \alamit tehetek, kiváltképen a mibe a mi szegény 
népünk károsodik és tőlünk idegenkedik : arra vigyázz, 
én nem vagyok dolgaitokról informálva mindenekben, 
cselekedjetek okosan«. Majd így folytatja: »Az én vallá-
somhoz és hazámhoz való örökös hűségemről kérdést 
nem kell tenni, mert én azokért meghalok. Ugy is tudatik 
már itt mindenütt, hogy soha vallásom nem változtatom 
s arra nem kényszerít senki«. 

Az az ember, a ki így ír : látnivaló, hogy titkos 
utakon való fondorkodásra nem alkalmas, de látnivaló az 
is, hogy szívvel-lélekkel híve egyházának s bizony nem 
csalódunk, ha azt, hiszszük, hogy Bessenyeinek közben-
járása nélkül a sérelmek nagyobb halmaza háromolhatolt 
volna azon időben a sanyargatott egyházra. Diplomata 
volt, mint az udvarnál forgolódó s annak cselszövényeit 
töviről-hegyére ismerő ember, de ez még nem föltételezi 
azt, hogy alattomos, fondorkodó lett volna s egyházához 
hűtlenséget forgatott volna elméjében. Sőt kélségbevon-
hatlan tény az is, hogy 1778. december 1-én tett jelen-
tésében tudatja is Bessenyei, hogy ő felsége nyilván kiadott 
kegyelmes resolutiójában elismerte őt consistorialis sekre-
táriusnak s így vette protekciója alá. 

Féltékenység, gyűlölködés magvai hintetvén el az 
egyházkerületek életében, először Beleznay mondott le az 
egyetemes főkurátori hivatalról s ugyanakkor Bessenyei 
a grófnak csak magántikára lett. De a debreczeniek félelme 
sem volt alaptalan. Nem akarták önkormányzati jogaikat 
veszélyeztetni s nem jó szemmel nézték a helytartó tanács 
amaz intézkedését, melyszerint a közoktatás ügye állami 
fölügyelet alá helyeztetvén, az ország 10 kerületre osztatott 
s a kerületek élére kath. direktorok neveztettek ki. Magát 
az elvet Bessenyei állami szempontból helyeselte, de egy-
úttal óhajtá, hogy a református iskolák direktorává, ref. 
főúr, t. i. gr. Beleznay neveztessék ki. Az önkormányza-
tukra féltékeny protestánsok 1777-ben nyilt támadást 
intéztek Beleznay s ennek elvtársa, Bessenyei ellen. Itt 
kezdődik tulajdonképen a nyilt szakítás. A Bessenyei ellen 
táplált gyanú erős tápot nyert. Ügy tekinték őt, mint 
olyat, a ki az iskolák kormányzatát egészen az állam 
rendelkezése alá akarja bocsátani, megfosztani akarván 
azokat az autonómiával járó minden jogtól. Sőt Bessenyei-
vel gr. Teleki József személyes vitába is keveredett, mikor 
a gróf élesen kelhetett ki a már akkor gyanúsított Bessenyei 
ellen. Fokozta az elkeseredést a megsértett Bessenyeinek 
erős hangon írott verses gunyirata, hol a többek között 
így fakad ki: 

»A hol Nagysád ugat, olt én is bőghetek, 
Ha Nagysád szelindek, én bika lehetek !« 

A két. éles tőr nem férhetett meg egy hüvelyben. 
Elvi ellentétek, személyes gyűlölködés szították a tüzet. 
E két. ellenfél együtt az egyház javára nem működhetett. 
Bessenyei nyíltan lépett elő, kimondván, hogy a nevelés 
és oktatás joga és kötelessége nem a hit felekezeteket, de 
kizárólag az államot illeti. Ott állott tehát egy századdal 
ezelőtt, a hová most a közoktatás ügye emelkedett. Ma már 
azt, a ki ilyet állít, azt a ki e rendszer mellett küzd: 
nem tekintik egyháza s hitfelekezete ellenségeül. De akkor 
ama kormány idejében egészen másneműek voltak a 
viszonyok. Bessenyei valószínűleg azt hitte, mint bölcsész, 
hogy az a ratio educationis nem bontja meg az egyház 
kőfalát, de másfelől erősíti a hazát s idővel mind több-
több jogot vindikálhat magának. Az ő nemes és tiszta 
szándékában kételkednünk nem lehet, de másfelől nem 
Ítélhetjük el a jogaik védelmében féltékeny református 
főurakat s az egyházkerületek oszlopembereit sem. A 
korviszonyok mindegyiket egyaránt mentik. Bessenyei a 
jövőre gondolt, abban bizva, azok pedig, érezvén még 
a mult sebeit, aggódva néztek minden oly intézkedés elé, 
mely őket egyházi tekintetben mintegy megbékózhatná. 
Bessenyei szóval és írásban izgatott az új rendszer mel-
lett, így szólván: »Nekünk is jobb lesz a nagy világ 
után menni. Legyen új tanulás módja, fogadjuk el«. De 
bizony! Bessenyeire nem hallgattak, sőt későbben az 
egyház érdekében tartott értekezletekről s gyűlésekből ki 
is zárták. Elkövettek mindent arra nézve, hogy Beleznayt 
is elidegenítsék a veszedelmes újítótól, ki az iskolákat a 
kormány kezére akarja játszani. És ez sikerült is. Virág 
Mihály püspök rávette Beleznayt, hogy fogadja el a ratio 
educationis ellen tervezett előterjesztést, mi önkényt vonta 
maga után régi és meghitt barátjával való szakítását is. 
E szakítás után alig egy hónap múlva 1779. aug. 15-én 
Bessenyei áttért a római kath. egyházba. 

(Vége köv.) Könyves Tóth Kálmán. 
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A református konvent ülései. 
A konvent ülését április 24-én Kun Bertalan püspök 

buzgó s a tanácskozásokra Isten segedelmét kérő imával 
nyitotta meg. Imája után sajnálattal jelentette, hogy a 
konvent világi elnöke br. Vay Miklós gyengélkedése miatt 
ez úttal meg nem jelenhet az üléseken, minélfogva, mint 
legidősebb egyházkerületi főgondnok Tisza Kálmán foglalta 
el a világi elnöki széket. Azután bejelentette, hogy a zsinat 
küldöttsége, melynek feladata volt ő felségének a királynak 
köszönetet mondani a zsinati törvények megerősítéseért, 
küldetésében eljárt s ő felsége által kegyesen fogadtatott. 

Ezután az igazolások történtek meg, melyeknek során 
Tóth Sámuel konventi jegyző jelentette, hogy Papp Gábor 
dunántúli püspök súlyos betegsége miatt a gyűléseken 
nem vehet részt, ennélfogva helyettesítésével a törvények 
értelmében Vállyi Lajos, a kerület legidősebb esperesét 
bízta meg. Vállyi Lajos helyébe, ki rendes konventi tag, 
Gzike Lajos tatai esperes, konventi póttag hivatott meg. 

A tiszántúli egyházkerületből Vállyi János főgondnok, 
a dunamellékiből Szilágyi Dezső jelentették elmaradásukat 
s helyettök Kulin Imre, illetve dr. Vécsey Tamás póttagok 
hivattak be. 



Az igazolások megtörténte után Tóth Sámuel kon-
venti jegyző jelentette, hogy a zsinati törvények kellő szám-
ban kinyomattak, s a törvényes tormák megtartásával az 
egyes egyházkerületek által kihirdettettek. Az államkormány, 
illetve a minisztertanács kellő számú törvény-példány csato-
lásával felkéretett, hogy a szakminisztériumok által úgy a 
bírósági, mint a közigazgatási hatóságoknak hozza tudomá-
sára miheztartás végett azon eseteket, melyekben az egyház 
nevezett hatóságok segédkezését igénybe veheti. Csupán 
Horvát-Slavonország területén nincsenek még kihirdetve 
zsinati törvényeink, de lépések tétettek illetékes helyeken 
arra nézve, hogy nevezett területeken levő ref. gyülekeze-
teinkben törvényes formák között kihirdettessenek a zsinati 
törvények. 

Olvastatott gróf Csáky Albin vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek a konvent elnökségéhez intézett leirata, 
melyben tudatja az egyetemes egyházat, hogy az állam-
pénztárt utasította a rendes évi 73,000 frt államsegélynek 
az ismert quóta arányában az egyházkerületek kezéhez 
leendő elküldésére. Ezenkívül tudatta a miniszter jelen 
leiratában, hogy a folyó év budgetjében átmeneti kiadások 
címén 150,000 frt rendkívüli segély állapíttatott meg a 
két protestáns felekezet részére, mely összegből 100,000 frt 
a református egyetemes egyház közalapját illeti. 

A konvent örömmel és megelégedéssel fogadta a 
miniszter e leiratát, mint bizonyítékát annak az örven-
detes ténynek, hogy az országgyűlés és a kormány refor-
mált egyházunk nagyobb dotaciójára jogosultságát elismeri. 

Olvastatott a sorsjegykölcsön tárgyában kiküldött 
bizottság jelentése, mely szerint az egyetemes egyház 
terve, noha a törvényhozás még 1891-ik évben engedé-
lyezte a sorsjegykölcsön felvételét, a kedvezőtlen viszo-
nyok következtében csak papíron maradt, s nincs is 
remény, hogy ha még a törvény hatálya meghosszabbít-
tatnék is, valaha megvalósítható lenne a sorsjegykölcsön 
eszméje. 

Ezért a bizottság indítványozza, hogy az egyetemes 
egyház e tervtől végkép álljon el és várja be a napjainkban 
többször és nyomatékkal hangsúlyozott kormány-igéretek 
beváltását. Egyszersmind bemutatja a kormányhoz intézett 
felirat szövegét is, melyben az egyetemes református 
egyház nagyobb és állandó összegekkel célbavett segé-
lyezését a konvent, mivel a sorsjegykölcsön ügye meg-
bukott, a maga részéről is kérelmezte. 

A konvent tudomásul vette a sorsjegykölcsönt intéző 
bizottság jelentését, s a bizottságnak és elnökének Tisza 
Kálmánnak ez ügyben kifejtett buzgó működéséért a további 
működés alól felmentés mellett köszönetét nyilvánította. 

Ezután Kenessey Béla, a közalapvégrehajtó-bizotlság 
előadója olvasta fel a közalap-bizottság terjedelmes és 
tanulságos jelentését, melyről külön cím alatt fogunk 
beszámolni. 

Ülés végén bejelentette az elnökség, hogy Darányi 
Ignácz dr., a konvent eddigi ügyésze, mivel ügyvédi iro-
dáját beszüntette, lemondott a konventnél viselt állásáról is. 

A konvent sajnálattal látja a régi és tapasztalt tiszt-
viselőjének távozását, de tekintvén lemondásának indokait, 
lemondását kénytelen volt elfogadni. Az ügyészi állás a 
jövő évi rendes konventi ülés alkalmával lesz betöltve, 
addig az elnökség felhatalmaztatott, hogy a netalán addig 
előforduló ügyészi teendők végeztetésében bölcs belátása 
szerint járjon el. 

A tárgyak között, a gyámintézeti és közalapi ügyek 
mellett, melyekről külön számolunk be, fontos a missziói 
s az isholaügyi bizottságok jelentése. 

A missziói bizottság jelentését Szabó János előadó 
ismertette. A jelentés örömmel tapasztalja, hogy a misszió 

ügye szemmellátható előmenetelnek örvend, virágzást mutat 
Az egyházkerületek részéről a konvent missziói bizottságá-
hoz felterjesztett jelentések kiváló buzgalommal és kimerítően 
számolnak be a misszió körében előfordult mozzanatokról 
s a misszió ügyének örvendetes fejlődését tüntetik fel. De 
az már elszomorító jelenség, hogy a misszió pénztára nincs 
abban a helyzetben, hogy a missziói ügy tovább fejlesztése 
érdekében minden jogos kívánságot teljesítsen, minden 
kérelmet meghallgasson. Épen azért számos kérvényt mel-
lőzni kellett fedezethiány miatt. 

A mult évben megszavazott segélyek ez évre is 
megszavaztattak, de új segély egy folyamodónak sem volt 
adható. Pedig nagyon fontos missziói helyek kértek segít-
séget, gyámolítást, pl. Pozsony, hol 6000 református lélek 
várná a segélyt, azután a Nyitravidék, mely központi 
segélyezéssel szintén misszió kiván lenni. Mindkettő új 
térhódítása volna a református egyháznak, s mindkettő a 
lehető legexponáltabb helyen fekszik s meg is érdemelné 
a támogatást, ha volna miből. 

A bizottság most azt a javaslatot tette a konvent-
nek, hogy a missziói ügyek állásánál minden öt év ered-
ménye gyűjtessék össze, s adassék közre, hogy az érdeklődők 
legalább eredményeiben láthassák meg azt a csendes, zaj-
talan, de energikus munkát, melyet a misszió végez hazánk-
ban, s esetleg áldozattételre is buzduljon a szent cél érdeké-
ben. Indítványozza a bizottság, hogy az első ilyen jelentés az 
1891/6 évek munkájának eredményét tárgyalja, s e cél-
ból az előmunkálatok, az adatok gyűjtése már jó előre 
megkezdessék. 

A konvent elvileg elfogadta a javaslatot, de konkrét 
intézkedések tételére még nagyon korainak látta az időt. 

A missziói költségvetés, s az évi segélyezés követ-
kezőleg állapíttatott meg: A dunamelléki egyházkerületnek 
rendes évi segélyül 2650 frt, egyszersmindenkorra 1100 frt, 
összesen 3750 frt; a dunántúli kerületnek évi segélyül 
2850 frt, egyszersmindenkorra 200 frt, összesen 3050 frt ; 
a tiszáninneni kerületnek évi rendes segélyül 2950 frt, 
egyszersmindenkorra 250 frt, összesen 3200 frt, a tiszán-
túli egyházkerületnek 5630 frt évi, 50 frt egyszersminden-
kori segély, összesen 5680 frt; az erdélyi egyházkerületnek 
évi segélyül 5950 frt, egyszersmindenkorra 450 frt, összesen 
6400 frt. A kiosztott missziói évi segélyek összege 20,030 frt, 
az egyszersmindenkorié 2050 frt, összesen 22,080 frt. 
Ennek fedezetül szolgál a közalapí missziói osztalék 18,787 frt 
67 krja, a rektitikációnális összegekből 13 i 6 frt. 50 kr. és 
végül 44 frt 66 kr. maradvány, tehát összesen 20,1.48 frt; 
a hiányzó 2251 frt 11 kr. fedezésére a kormánytól nyert 
100 ezer frt rendkívüli segélyének időközi kamata szolgál. 

Végül a missziói jelentés során utasíttattak a duna-
melléki és dunántúli egyházkerületek, hogy a jövő konventi 
ülésre tegyenek jelentést az iránt, hogy a Horvát-Slavon 
misszió egyesíttessék-e, vagy nem. A dunamelléki egyház-
kerület pedig nyilatkozzék, ha vájjon az esetleg egyesí-
tendő missziók felett a felügyeletet elvállalja-e, illetve be-
veszi-e az egyházkerület kötelékébe a dunántúlról esetleg 
elszakadó missziói egyházakat. 

Az isholaügyi bizottság jelentéséből, melyet Mitrovics 
Gyula referált, következők a nevezetesebb mozzanatok: 
Az erdélyi ref. főgimnáziumokban szokásos felvteli vizsgá-
latot eltiltó miniszteri rendeletre a konvent azt a felvilá-
gosító választ adta, hogy azok a felvételi vizsgálatok nem 
a felvétel tárgyában, hanem az iskolai jótéteményekre 
való érdemesség elbírálása végett tartatnak. 

Az erdélyi egyházkerület bejelentette, hogy a kolozs-
vári theol. fakultás a jövő év szeptemberében megnyittatik 
s az ünnepélyes megnyitásra meghívta a konventet is, 
hogy ott vagy képviseltesse magát, vagy konventi üléseit 



is ott tartsa, Egyszersmind kéri a konventet, hogy a vallás-
és közoktatási kormányhoz intézett felterjesztést, melyben 
a theol. fakultásnak a kolozsvári kir. magyar tudomány-
egyetemmel kapcsolatba hozását kérelmezi, ajánlólag ter-
jeszsze fel a minisztériumhoz. — A konvent örömmel 
veszi tudomásul ezen intézkedéseket s a miniszterhez inté-
zett felterjesztést a maga részéről meleg ajánlással küldi 
fel. A meghívást köszönettel fogadja, de a gyűlés esetleges 
ott tartásáról való intézkedést ma még korainak tartja. 

A tanítói nyugdíjintézet tárgyában a miniszternek 
az az átirata, hogy a kántortanítók fizetése kétfelé osz-
tassék s csak a felerész tekintessék tanítói fizetésnek és 
a nyugdíjazásnál mérvadónak, nagy resensust keltett min-
denfelé. Mivel egyházunkban csak néhány helyen van 
külön kántori és külön tanítói fizetés, általában pedig az 
egész együtt tanítói fizetés, ennélfogva kéri a konvent a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy a méltányosság 
szempontjából vegye fel a kántortanítók egész fizetését a 
nyugdíjösszeg alapjául. 

Az egyes egyházkerületek részéről tett felterjesztések 
alapján a konvent a következő gimnáziumokat fogja állam-
segélyre ajánlani a kormánynak: 1. A mezőtúri gimná-
ziumot évi 3000 írtra. 2. A székely udvarhelyit egyszer-
smindenkorra 92,095 frtra. 3. A zilahi gimnáziumot évi 
segélyének 4 ezer frttal emelésére s 25 ezer frt beruhá-
zási költségekre. 4. Csurgót tavaly kért 50 ezer forint 
beruházási segélyének 75 ezer frtra felemelésére. 5. A 
pápai főgimnáziumot 16294 frt 59 kr. évi államadó se-
gélyre. 6. A szathmár-németi-i főgimnáziumot tanári fize-
tések rendezése és két helyettes tanár fizetésére évi 12 ezer 
forint állandó segélyre. 7. A budapesti főgimnáziumot 
19,094 frt évi állandó segélyre, hogy mind a négy pár-
huzamos osztályt felállíthassa. 

Fejes Istvánnak, mint az egyetemes leltár-készítő 
bizottság előadójának jelentése alapján a konvent végleg 
megállapítja a leltár-űrlapot, sokszorosítását elhatározza, 
kitöltésének határidejéül f. évi október 1-ét kitűzi, az űrla-
pokat minden egyházba 44 példányban megküldi. 

A tiszántúli egyházkerületnek a vadházasságok ügyé-
ben tett felterjesztésére a konvent most ujabb intézkedés 
tételét nem látja szükségesnek. 

Tátrafüred-fürdői egyháznak a kért 300 frtot a kon-
vent megszavazta ugyan, de a jövő év terhére. 

A barlangligeti imaház költségére, mely költségek 
közösek az ág. evangélikusokkal, a kért 3500 frt fedezet 
hiányában megszavazható nem volt, de a konvent gyűjtés 
indításával módot nyújtott arra, hogy a hiányzó összeg 
legalább részben összegyűjthető legyen. 

Végül az igazságügyminiszter értesítette a konvent 
elnökségét, hogy a fegyintézeti lelkészeknek hozzá intézett 
kérelmét nem teljesítheti. 

Egyes csekély időjelentőségű ügyek referáltattak még 
el, melyeket a konvent egyszerűen tudomásul vett. 

Ezzel a konvent Kun Bertalan püspök buzgó hála-
adó imájával április 27-én négy napi ülésezés után befe-
jezte tanácskozásait. 

Arany Gusztáv. 

Az országos közalap ügyei a konventen. 
Terjedelmes, körültekintő az a munkálat, melyet 

Kenesscy Béla, a közalapi végrehajtó bizottság előadója a 
konvent plénuma elé terjesztett. Teljes és hű képet nyújt 
a közalap működéséről, de fájdalom, a következtetés, melyet 
a közalap állásáról, helyzetéről, jövőjére vonatkozólaglevon, 

nem valami biztató, nem valami fényes. A jelentés ugyanis 
arra az aggasztó jelenségre mutat rá, hogy a közalap 
jövedelmei nem hogy folytonosan gyarapodnának, de sőt 
inkább évről évre csökkennek, úgy, hogy a segélyezések 
nem csak hogy nagyobb arányokat nem ölthetnek, hanem 
a jövedelmek még az előző években megszavazott segélyeket 
is nehezen bírják meg. Az okok, melyek e jövedelem-
csökkenést előidézik, többfélék. Egyik legfőbb ok, az a 
nagy numerus, mely 1887. óta hátralék címen szerepel, 
s ma már 22873 frta nőtt. A mult évi bevételekhez képest 
is 4581 frt a csökkenés, a mi hátralékok folytán állott elő. 
Ez a csökkenés, ez a folyton szaporodó hátralék leginkább 
zsibbasztja a közalap működését. A második ok a járulékok 
nem eléggé lelkiismeretes kirovásában keresendő. Mert, habár 
szigorú törvények biztosítják is a közalap jövedelmeit, s 
határozzák meg a járulékok kivetésének és behajtásának 
módját — olyan lanyha a végrehajtás és ellenőrzés, hogy 
pl. megtörténik olyan dolog is, mint egy nagy egyházunk-
ban, hol egy gazdag ügyvéd, ki mellesleg takarékpénztári 
igazgató is — évi járulék címén 20 krt fizet, annyit mint 
egy napszámos. És mikor ez az említett úr 4 frttal, az 
évi járulék 20-szorosával meg akar szabadulni egyszer-
smindenkorra a fizetéstől, akkor látják be az intéző körök, 
hogy hát ez mégse járja! 

A harmadik ok az, hogy az önkéntes adományok 
is megszűntek, s a köteles reformációi-emlékünnepi persely-
pénzek se szolgáltatnak be rendesen, úgy, hogy azt kell 
gondolnunk, miszerint legtöbb helyen meg sem tartják a 
reformáció-emlékünnepélyt, mert. hogy az egész országból 
e perselypénzek címén csak 600 frt jöhetne be, a mi a 
mult évre befolyt, csaknem hihetetlen. 

Ilyen közönynyel szemben nem igen fog a közalap 
gyümölcsöt teremni s legfellebb küzd az indolenciával, 
csak tengődik, de nem gyarapodik. A közalap hanyatlását 
a fentebb említett nagy hátralék mellett szomorúan illusz-
trálja az a körülmény is, hogy míg a 2,225,000 lélek 
után a törvényszabta 5 kr. járulékban 111,450 forint-
nak kellene befolynia, addig tényleg a mult évben csak 
73,658 frt folyt be az egyháztagoktól, tehát közel 38 ezer 
frttal kevesebb, mint mennyinek kellett volna. 

Ezen aggasztó jelenségek arra birták a konventet, 
hogy szigorúan utasítsa az egyházkerületi és egyházmegyei 
közalapkezelő bizottságokat, illetve az egyházak presby-
teriumait: 

1. hogy az évi közalapi hátralékok behajtása végett 
minden rendelkezésökre álló eszközt hozzanak mozgásba, 
utolsó esetben az állam végrehajtó hatalmát is igénybe 
vévén ; 

2. hogy a járulékok kivetésénél szigorúan a törvény 
értelmében járjanak el, ügyeljenek arra, hogy mindenki 
abba az osztályba soroztassék, melybe vagyoni állásánál 
és kereseténél fogva tartozik, illetve hogy a járulékok 
lehetőleg az állami adó l°/0-ában (cselédeknél 10 krban) 
állapíttassanak meg az egyes adózókra nézve; 

3. hogy a reformációi emlékünnepek minden egyház-
ban megtartassanak, a perselyek a cél előzetes meghir-



detése mellett kitétessenek, s az igy begyült összegek az 
esperesek utján pontosan beszolgáltassanak a közalap 
pénztárába. 

A jelentés pénzügyi propoziciöi, költségvetésének 
főbb számadatai Lapunk mult számában már közzététet-
tek, a segélyezések pedig jelen számunk más helyén lévén 
közölve, itt még csak az államtól közalapi célokra nyert 
100,000 frt segély hovafordításáról emlékezünk meg. 

A közalapi végrehajtó bizottság propoziciója szerint 
az egész összeg tőketermészetűnek tekintendő, azonban 
mint tőke megosztható a közalap kezelése alatt levő 
különféle tőkék között. A konventen igen erős vitát pro-
vokált a kérdés. Nehezen tudtak megegyezni azon, hogy 
hogyan és mi célra fordítsák a nyert összeget. 

Sokan hangsúlyozták az összeg tőketermészetét s így 
azt, hogy szétforgácsolni nem szabad. A kormány ígérete 
szerint ez az összeg valószínű, hogy tör vény hozásilag 
állandósítva leszen, de azért nem volna eszélyes dolog 
a kormányigéreteket készpénznek venni és olyan terhe-
ket rakni a közalapra, melyeketa 100 ezer forint állandó-
sítása nélkül el nem bír. Ezt különösen gróf Dégenfeld 
J. hangsúlyozta, ki ennélfogva az egész 100 ezer frt tőké-
sítését indítványozna. Mások az egész összegnek tetszés 
szerinti felhasználása mellett harcoltak. Kovács Albert 
azzal igyekezett megnyugtatni a konventet, hogy a tör-
vényhozás, melynek pénzügyi bizottságának tagja volt, 
nem is úgy értette, hogy a megszavazott összeg feltét-
lenül tőkésíttessék, hanem a konvent bölcs belátására 
bízta az összeg hovafordítását. 

Dégenfeld és a közalapi végrehajtó-bizottság javas-
latával szemben Tisza Kálmán azt indítványozta, hogy 
a 100 ezer frtból 95 ezer forint tőkésíttessék, 5 ezer fo-
rint pedig fordíttassék tőkesegélyezésekre, és pedig első 
sorban azon dunántúli egyházak felsegélésére, melyek a 
filloxera pusztítása folytán tönkre jutottak, a melyeken 
csak egy-egy jókora tőkesegély segíthet. 

A konvent hosszas és itt-ott éles vita után a kér-
dést 16 szavazattal 13 ellenében akként döntötte el, hogy 
95.000 írtnak tőkésítését s 5000 frtnak a legszükségesebb 
célokra való felhasználását kimondta; egyszersmind a 
végrehajtó bizottságot megbízta, hogy ezen 5000 frt fel-
használása tárgyában a jelen ülés folyamán tegyen je-
lentést. A határozat a tőkesegélyrefordítást kizárta. 

A végrehajtó-bizottság mindenekelőtt a veszprémi 
egyházmegyének 14 pusztuló s a végveszély szélén álló 
három egyháza segélyezésére gondolt, de mivel a dunántúli 
egyházkerület jegyzőkönyvében ezek az egyházak még 
csak meg sincsenek nevezve, szükségeik nincsenek ki-
mutatva ; arra pedig nem akarna praecedenst alkotni a 
bizottság, hogy egyes egyházmegyéknek adatnának köz-
alapi segélyek szabad szétosztás céljából: ennélfogva azt 
indítványozza a bizottság, hogy utasíttassanak az egyház-
kerületek azon egyházak megnevezésére, melyeket a vég-
pusztulás veszélye fenyeget, a melyek már eddig is ajánlva 
vannak tőkesegélyre, de nem kaphatták meg fedezethiány 

miatt. A jelentéseket az Őszi rendkívüli közgyűlésre várja 
el a konvent. 

A végrehajtó-bizottságnak az 5000 frt felhasználása 
tárgyában tett fenti javaslata egyhangúlag elfogadtatott, 
s ezzel a 100,000 frt rendkívüli államsegély ügye is vég-
kép elintéztetett. 

Végül megjegyzem, hogy a konvent Kenessey Béla 
előadónak megérdemelt jegyzőkönyvi köszönetet szavazott 
az igazán kiváló értékű jelentés szerkesztéséért. 

A. G. 

Az 1894-ik évi közalapi segélyek. 
Megszavazva a konvent április 25-iki ülésében. 

I. A dunameliéki egyházkerületből. 
A) Egyházak: Kórógy 100 frt, Tordincze 80 frt, 

Katád fa 120 frt, Miszla 200 frt, Péczel 200 frt, Sziget-
monostor 100 frt, Váczhartyán 80 frt, Veresegyháza 80 frt, 
Alsó-Alap 50 frt, Báta 100 frt. Bonyhád 80 frt. Bölcske 
120 frt, Gerjen 150 frt, Kölesd 100 frt, Tolna-Szedves 
50 frt, Doboz 100 frt, Pátka 150 frt. Dunameliéki 17 
egyház összesen: 1860 frtot. 

B) Lelkészek : Máté Balázs kis-tótfalúi lelkész 80 frt, 
Horváth Gyula tésenfai lelkész 70 frt, Érsek Elek 50 frt, 
Dunameliéki 3 lelkész összesen: 200 frtot. 

II. Tiszáninneni egyházkerületből. 

A) Egyházak: Alpár leányegyház 50 frt, Beszteri 
80 frt, Felső- és Alsó-Czécze 45 frt, Felső-Méra 45 frt, 
Felső-Novaj 60 frt, H.-Szkáros 30 frt, Kázsmárk 45 frt, 
Kovács-Vágás 50 frt, Pető-Szinye 50 frt, Aranyos 50 frt, 
Sajó-Keresztúr 100 frt, Vatta 50 frt, Bacska 40 frt, Erdő-
Bénye 100 frt, H.-Mád 40 frt, Monok 60 frt, Nagy-Rozvágy 
40 frt. Szomotor Vécs 50 frt, Tárkány 50 frt, Vis 50 frt, 
Alacska 40 frt, Felső-Kelecsény 50 frt, Rakacza-Szend 
45 frt, Vásárhely 70 frt, Szalók 30 frt, Legenye 100 frt, 
Magyar-Tzsép 50 frt, Kis-Báska 60 frt, Beretke 45 frt, 
Darnya 45 frt, Feled 45 frt, Szútor 40 frt, Uzapanyit 40 frt, 
Varbócz 45 frt, Zsarnó 40 frt, Szögliget 40 frt, Szádellő 
50 frt, Kánó 45 frt, Borsod-Harsány 100 frt. Tiszáninneni 
egyházak összesen: 2065 frtot. 

B) Lelkészek-. Kiss József hejczei lelkész 40 frt, 
Molnár Pál kajatai lelkész 40 frt, Szaniszló Pál felső-
novaji lelkész 40 frt, Újj János korlát-arkai leikés 40 frt, 
Kún Miklós monoki lelkész 40 frt, Nagy Károly szomotor-
vécsi lelkész 40 frt, Palóczy József mádi lelkész 30 frt, 
Sallai Sándor erdőhorváti-i leik. tanító 30 frt, Szántai 
István berzéki lelkész 40 frt, Babarék Dániel nagy-sáskai 
lelkész 40 frt, Dudás Lajos kazsui lelkész 40 frt, Huttka 
József bánóczi lelkész 30 frt, Kálniczky János mihályi-i 
lelkész 50 frt, Lukács Mihály vásárhelyi levita 25 frt, 
Persenczky János toronyai lelkész 50 frt, Stéphán Mihály 
csernahói lelkész 40 frt, Soltész Gyula kis-ráskai lelkész 
40 frt, Szegő Béni zempléni lelkész 40 frt, Stankovics 
Lajos kis-bári-i lelkész 45 frt, Czinyéri Barnabás sajó-
keszi-i lelkész 40 frt, Imre István szinpetri-i lelkész 40 frt, 
Kaposi György jablonczai lelkész 40 frt, Péter József 
sz.-ardói lelkész 40 frt, Bagályi Géza szádellői lelkész 
45 frt, Benedek János f.-reviscsei lelkész 40 frt, Kecskeméthv 
Benjámin pinkoczi lelkész 30 frt, Pazar István iskei lelkész 
40 frt, Básky Endre vajkócz-mátyóczi lelkész 40 frt, 
id. Szakai István n.-szeretvai lelkész 40 frt. Tiszáninneni 
lelkészek összesen: 1165 frtot. 



III. Az erdélyi egyházkerületből. 

A) Egyházak: Lozsád 100 frt, Zalathna 50 frt, 
Marosludas 50 frt, Maros-Gombás 50 frt, Jákótelke leány-
egyház 80 frt, Pata 30 frt, Ketesd 40 frt, Lecsmér 30 frt, 
Völcsök 80 frt, Egrespatak 40 frt, Csomafája leányegyház 
30 frt, Kide 40 frt, Kis-Iklód 30 frt, Gyeke leányegyház 
30 frt, Keszü 70 frt, Füzkút 50 frt, Nagy-Ölyves 70 frt, 
Ny.-Szt-Anna 80 frt, Bőő 50 frt, Boós 30 frt, Agárd 30 frt, 
Ny.-Szt-Imre 50 frt, Harczó leányegyház 30 frt, Maros-
Keresztúr 30 forint, Gyalakút 40 forint, Mája 4-0 forint, 
Szász-Dánya 50 frt, Szász-Bonyha 80 frt, Csüdőtelke 30 frt, 
Mező-Bódon 80 frt, Magyar-Becze 50 frt, Fiátfalva 70 frt, 
Kőrispatak 30 frt, Szederjes 50 frt, Nagv-Ajta 50 frt, 
Baróth 30 frt, Erősd 80 frt, Nyén 50 frt, Öltszem 40 frt, 
Papolcz 70 frt. Maksa 80 frt, Ikafalva 30 frt, Mező-Lak 
60 frt. Összesen: 2180 frtot. 

B) Lelkészek: Csiszér Pál harói lelkész 30 frt, Albert 
Imre n.-pestyéni lelkész 30 frt, Gruzda Domokos tövisi 
lelkész 30 frt, Péter Antal lőrinezrévi lelkész 30 frt, Pap 
István kocsárdi lelkész 40 frt, Pap Dávid m.-laki lelkész 
30 frt, Bornemissza Károly, a.-járai lelkész 50 frt, Barabás 
Árpád m.-kereki lelkész 40 frt, id. Szakács János m.-Iétai 
lelkész 40 frt. Sófalvi Miklós dámosi lelkész 4-0 frt, Kósa 
Károly sztánai lelkész 40 frt, Benedek Ferencz, mérai 
lelkész 30 frt, Kovács Ferencz t.-szántói lelkész 50 frt, 
Barabás Lajos völcsöki lelkész 30 frt, Vass Lajos rátoni 
lelkész 40 frt, Ferenczi Endre manói lelkész 30 frt, Farkas 
Károly t.-szarvasi lelkész 30 frt, Nagy József kérői lel-
kész 4-0 frt, Csákány Miklós m.-köblösi lelkész 30 frt, 
Surányi N. József ormánvi lelkész 30 frt, Bartha János 
csomafai lelkész 30 frt, Gáspár Samu szováthi lelkész 30 frt, 
Lőrinczi Gábor m.-kolyáni lelkész 30 frt, Jánosi György 
tompái lelkész 40 frt, Málnási Ferencz kendői lelkész 30 frt, 
Kiss Pál h.-bodoni lelkész 30 frt, Simon Elek vadasdi 
lelkész 30 frt, Simon Imre cserefalvi lelkész 30 frt, Musnai 
József m.-keresztúri lelkész 30 frt, Bogdán József gyala-
kuti lelkész 30 frt, László János m.-szt.-annai levita 20 frt, 
Székely Sándor m.-bergenyei lelkész 30 frt, Fazekas Sán-
dor sz.-dányáni lelkész 50 frt, Kelecsényi Károly alamori 
lelkész 50 frt, Maksay Gyula rugonfalvi lelkész 30 frt, 
Benczédy János óczfalvi lelkész 30 frt, Pál Balázs kőris-
pataki lelkész 30 frt, Borbáth Márton bodosi lelkész 30 frt. 
Demeter Mihály szotyori lelkész 30 frt, Jancsó Elek pákéi 
lelkész 30 frt. Összesen : 1350 frtot. 

IV. A tiszántúli egyházkerületből. 
A) Egyházak: Mártonfalva leányegyház 50 frt, Békés-

Sámson 35 frt, Füzes leányegyház 40 frt, Nagy-Szredistye 
30 frt, Ref.-Dombegyháza 40 frt, Ref-Kovácsháza 50 frt, 
Resica 90 frt, Szkulya 40 frt, Déda 70 frt, Gecse 50 frt, 
Hal.ábor 50 frt, Macsola 60 frt, Zápszony 60 frt, Fugyi-
Vásárhely 70 frt, Hegyköz-Pályi 50 frt, Hegyköz-Száldobágy 
50 frt, Körös-Nagy-Rév 70 frt, Magyar-Kakucs 80 frt, 
Nagy-Szántó 50 frt. Nvüved 50 frt, Felső-Ábrány, 50 frt, 
Kis-Kereki, 50 frt, Kófy 50 frt, Poklos-Telek 40 frt, Alsó-
Ábrány 50 frt. Nagy-Varsány 50 frt, O-Fejértó 60 frt. 
Petneháza 80 frt, Piricse 50 frt, Ramocsaháza 50 frt, 
Rohod 50 frt, Thass 50 frt, Rákóczi 40 frt, Tisza-Sas 50 frt, 
Dabolcz 70 frt, Fancsika 70 frt, Péterfalva 60 frt, Szalánk 
50 frt, Tivadar 50 frt, Apahegy 30 frt, Kak-Szt-Márton 40 frt, 
Nagv-Hodos 40 frt, Rozsály 60 frt, Bere 40 frt, Dengeleg 
60 frt, Iriny 60 frt, Mérk 80 frt, Papos 30 frt, Parasznya 
30 frt, Szaniszló 30 frt, Ménes-Gyorok 80 frt, Pankota 
30 frt, Radna-Lippa 160 frt, Borzova 70 frt, Cs.-Ujfalú 
50 frt, Dara 50 frt. Gyügye 50 frt, Istvándi 50 frt, Milota 
50 frt, Nagyszekeres 70 frt, Penyige 70 frt, Puszta-

Darócz 50 frt. Rápolt 50 frt, Sályi 60 frt, Sima 30 frt, 
Szamos-Becs 30 frt, Szamos-Dob 60 frt, Zsarolyán 60 frt. 
Tiszántúli egyházak összesen: 3695 frtot. 

B) Lelkészek: Fodor Benjámin hajdú-dorogi lelkész 
40 frt, Dankó Géza módos-csávosi előkönyörgő 30 frt, 
Nagy Bertalan szkulyai lelkész 30 frt, Somogyi Lajos 
b.-sámsoni lelkész 30 frt, Veres István füzesi előkönyörgő-
tanító 40 frt, Batta Ferdinánd nagy-bégányi lelkész 50 frt, 
Bereczky János hetei lelkész 50 frt, Bereczky József b.-új-
falui lelkész 40 frt, Darcsi Miklós borzsovai lelkész 40 frt, 
Dávid Lajos benei lelkész 40 frt, Deli Tamás tivadari 
lelkész 40 frt, Kölcsey Zsigmond csetfalvai lelkész 40 frt, 
Lánczy József m.-papi-i lelkész 40 frt, Miklós József gecsei 
lelkész 40 frt, Nemes Ferencz buesui lelkész 30 frt, Peterdi 
Pál b.-surányi lelkész 40 frt, Péter Sándor zápszonyi lel-
kész 40 frt, Szabó Károly dédai lelkész 30 frt, Vajas 
Sándor tákosi lelkész 50 frt, Bokros Benedek száldobágyi 
lelkész 40 frt, Józsa Gábor pósalaki lelkész 30 frt, Csuka 
Ferencz apát-keresztúri lelkész 40 frt, Debreczeni László 
f.-ábrányi lelkész 40 frt, Egressi Imre kólyi lelkész 40 frt. 
Fazekas Mihály gálospetri-i lelkész 60 frt, K. Szabó József 
alsó-ábrányi lelkész 40 frt, Lénárt Péter új-létai lelkész 
30 frt, Szathmári János monus-petri-i előkönyörgő 30 frt, 
Bakos Pál szakolyi lelkész 40 frt, Bakos Kálmán karászi 
lelkész 30 frt, Barcsa Endre ajaki lelkész 40 frt, Csatári 
Zsigmond sényői lelkész-tanító 30 frt, Fékesbázi Gyula 
nagy-varsányi lelkész 40 frt, Nagy I. gemzsei lelkész 4-0 frt, 
Nagy K. lövő petri-i lelkész 40 frt, Nagy L. encsencsi lel-
kész 50 frt, Nemes I. petneházi lelkész 40 frt, Nemes M. 
székelyi lelkész 40 frt, Pásztor István k.-semjéni lelkész 40 frt, 
Porzsolt Ádám t.-szt.-mártoni lelkész 40 frt, Papp Károly 
rákóczi lelkész 40 frt, Deák Mihály t.-keresztűri lelkész 
4-0 frt, Sárkány Lajos fekete-ardói lelkész 40 frt, Szabó 
József péterfalvi lelkész 40 frt, Szép Ferencz tiszaújhelyi 
lelk.-tanító 30 frt, Balajthi Károly szamos-kóródi lelkész 
40 frt, Barkász Albert méhteleid lelkész 50 frt, Bordó 
Pál tisza-bereki lelkész 40 frt. Gál Péter sárközi lelkész 
50 frt, id. Kürthi Károly garbolczi lelkész 50 frt, Melegh 
Albert kőszeg-remetei lelkész 40 frt, Pásztor István magos-
ligeti lelkész 40 frt, Kéri Pál paposi lelkész 50 frt, Lányi 
Kálmán hódászi lelkész 40 frt, Nagy Károly dengelegi 
lelkész 30 frt, Turóczi Gyula parasznyai lelkész 30 frt, 
Szabó József szintyei lelkész tanító 50 frt, Vadas Gyula 
csermői lelkész-tanító 50 frt, Csépke Péter ricsei lelkész 60 frt, 
Dómján Pál szamosbecsi lelkész 40 frt. Ferenczi Imre 
darai lelkész 30 frt, Jakab Antal penvigei lelkész 40 frt, 
Kormány Károly borzavai lelkész 40 frt, Losonczi Gusztáv 
komlód-tótfalusi lelkész 40 frt, Nagy Bernát cz.-dányádi 
lelkész 40 frt, Nyíri Gyula rápolti lelkész 50 frt, Pásztor 
Lajos angyalosi lelkész 4-0 frt. Szeőke József mándi lelkész 
40 frt. Tiszántúli lelkészek összesen: 2730 frtot. 

V. A dunántúli egyházkerületből. 
A) Egyházak: Csertői leányegyház 75 frt, Somogy-

Csurgó 80 frt, Gige 50 frt, Magyar-Lad 80 frt, Nemes-
kisfalud 50 frt, Szenna 80 frt, Szomajom 100 frt, Nagy-
Maros 50 frt, Alsó-Szőllős 50 frt, Benke-Patonv leánv-
egyház 40 frt, Izsa 50 frt, Kis-Mánya 80 frt, Dégh 70 frt, 
Nádasd-Ladány 50 frt, Simon tornva 70 frt, Barabásszeg 
50 frt, Őri-Sz.-Péter 80 frt, Padrag 50 frt, Héregh 50 frt, 
Környe 80 frt, Lábatlan 50 frt, Alsó-Örs 100 frt, Balaton 
Kis-Szőllős 50 frt, Köves-Kálla 80 frt, Magyar-Barnag 
100 frt, Zánka 40 frt. Dunántúli egyházak összesen: 
1705 frtot. 

B) Lelkészek : Fáncsik János n.-kisfaludi lelkész 50 frt, 
Szikszai Ödön udvarhelyi lelkész 50 frt, Csiba Mihály 
marczelházai lelkész 40 frt, Kocsis József alsó-szőllősi 



lelkész 50 frt, Pethes Endre alistáli lelkész 50 frt, Tóth 
László csúzi előkönyörgő 30 frt, Udvardi Péter benke-
patonyi levita 20 frt, Mezei János őri-szent-péteri lelkész 
80 frt, Pályi Pál naszályi lelkész 40 frt, ifj. Jákói Pál 
hajmáskéri lelkész 30 frt.- Dunántúli lelkeszek összesen : 
440 frtot. 

IRODALOM. 

** Köznapi imák templomi használatra. Irta 
Gyöngyösi) Sámuel tisza-nánai volt ref. lelkész. Kiadta 
Harmatiig Pál Debreczenben. — Rég érzett hiányt óhajt 
kielégíteni e könyv, mely szerzőjének holta után látott 
napvilágot. Imairodalmunk mai virágzó állapota mellett 
is főkép a kisebb, falusi gyülekezetek lelkészei sajnosan 
nélkülöztek egy imakönyvet, mely az évszakok és a ter-
mészet változása folytán felébredt vallásos érzéseket híven 
tolmácsolná. Már pedig helyesen mondja a szerző, hogy 
»a természet tavaszi ébredése, a nyár terített asztala, a 
halványuló őszi lombok hulló levelei, a pihenés téli álmá-
ban a halál gondolata: mind-mind másnemű érzelmekben 
emelik Istenhez a kebel buzgóságát, nemcsak vasárnap, 
de hétköznapokon is«. Ez érzelmeknek akar hü tolmácsa 
lenni a Gyöngyösy könyve »gvenge erővel, de jóakarattal 
s azon reményben, hogy majd jőnek avatottabbak, kik 
visszahódítják a világ lelke által megnéptelenített üres 
templomokat*. Mint maga bevallja előszavában, meste-
réül Révészt valásztotta, s ennek hatása valóban sok 
helyütt meglátszik gondolatokban és nyelvezetben, a nélkül, 
hogy egészen meg lehetne tagadni Gyöngyösytől az eredeti-
ségét. Nyelvezete minden virágossága mellett is könnyen 
folyó, bibliai helyekkel gyakran átszőtt, s igaz buzgóság, 
fiúi alázatosság, keresztyéni megnyugvás nyilatkozik meg 
soraiban. A könyv Il-ik része közönséges, bűnbánati és 
ünnepek előtti napokra való imákat tartalmaz, kiegészítve 
betegekért és különösebb alkalmakkor mondandó imád-
ságokkal. Ugyanaz a melegség, a gondolatok költői szárnya-
lása jellemzi ezt is, mint az I. részt. A könyv mint mon-
dottuk Harmathy Pál kiadásában jelent meg Debreczenben. 
Nyomása tiszta, betűi szépek és nagyok kötése barna 
vászon. Az ára, pünköstig megrendelve 2 frt 50 kr., bolti 
ára 3 frt lesz. Ajánljuk lelkésztársaink figyelmébe. K. 

** Egyház és ideálizmus. Irta Herczegh Mihály 
egyetemi ny. r. jogtanár, felolvastatott a »Katholikus kör-
ben* 1894. január 17-én. — A 24 lapra terjedő füzet, 
tartalma: I. Vallásosság. II. Felekezetiség. III. Az egyház 
alkalmazkodása. IV. Idealismus. V. Az egyház a haladás 
fejlesztése körül. A vallásosság címe alatt sok szép és 
igaz dolgot mond el a vallás nélkülözhetlenségéről, erkölcsi-
leg nemesítő, fegyelmező és boldogító erejéről A feleke-
zetiséget vallási türelmetlenség, tehát felekezeteskedés gya-
nánt fogja fel s mint ilyet élesen elítéli. A római egyház 
alkalmazkodásában dicsérőleg említi föl, hogy a római 
egyház az állami élet minden alkatához tudott és tud 
alkalmazkodni. Némi túlzással magasztalja a pápaságnak 

hazánk iránt tanúsított szolgálatait és áldozatkészségét. 
Mert az ilyen állítását, hogy »Magyarországon a római 
egyház mindig szolgálatában állott a jól felfogott és helyes-
nek ismert magyar politikának«, teljességei nem írhatja 
alá a tárgyilagos történetírás. Az utolsó három, különösen 
a jelen század története, sőt napjaink eseményei is az 
ellenkezőt bizonyítják. Ilyen erős felekezeties színű és ízű 
az egész III. és V. szakasz. Az idealismusról szóló szakasz 
sokkal tárgyilagosabb és sokkal igazabb is, mint a II., 
III. és V-ik szakasz, melyekben nagyon éles a felekezeti 
felfogás. — A csinosan írt füzet az Athenaeum könyv-
nyomdájában Rudapesten jelent meg. Ára nincs kitéve. 

** Emlékbeszédek Kossuth felett Ismét kap-
tunk kettőt a Kossuth felett elmondott beszédekből és 
imádságokból. Az egyiket Jávory Nándor somogyviszlói 
lelkész, a másikat Vadas Gyula csermői lelkész-tanító 
irta. Mindkettőben meleg sziv dobog s lángoló hazafiság 
melegít ; néha túlzásra is ragadja szerzőket a szónoki hév, 
a Jávory füzetének ára 5 kr, a másiké nincs felemlítve. 

** A Pallas Nagy Lexikonából megjelent a 
69—72. fűzett vagyis V. kötet 9—12 füzete a következő 
mellékletekkel: Drótkötélpálya (a Vajda-Hunvadon alkal-
mazott rendszer), Dürer Albert »Krisztus a keresztfán* 
című képe, szép színnyomatú reprodukcióban, Égerfa, Eger 
város legújabb tervrajza, Egyiptomi művészet I. és II. lap, 
melyek közül az egyik színnyomat, Egyenes szárnvúak, 
az Ekék I. lapja, az Ékítmények (színnyomat) I. lapja s 
az Elefánt. A jelentékenyebb cikkek közül különösen a 
következőket említjük ki: Drágakövek (dr. Szterényi H.), 
Dráma (dr. Silberstein Ötvös Adolf, Dugonics András, Duna 
(dr. Thirring, Timon Béla és dr. Lers Vilmos) és Dürner 
Albert. A szöveget is számos ábra díszíti. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Felső-Raranyában a mindszent-

bogádi gyülekezet lelkipásztorává Sárközi Sándor kovács-
hidai fiatal segédlelkész választatott meg. — Kardos János 
üllői lelkészt mult vasárnap iktatta be Szánthó János pesti 
esperes. — Vásárhelyi Zsigmond zalátai h. lelkészt Szent-
Endrére helyettes lelkésznek. Biró Mihály dunapataji segéd-
lelkészt Belvárdra helyettes lelkésznek, Koncz Antal lovas-
berényi segédlelkészt Dunapatajra segédlelkésznek helyezte 
át Szász Károly dunamelléki püspök. 

* Klamarik János jubileuma. A középiskolai 
tanárság szép ünnepet ült a székes fővárosban, április 
28-án. Megjubilálta a középiskolák vezetőjének, Klamarik 
János miniszteri tanácsosnak 40 éves működését, Klamarik 
egy munkás, lelkes, erélyes és tanult fej, ki mint tanár, 
igazgató, főigazgató és a középiskolák vezetője a minisz-
tériumban, negyven év óta feltűnés nélkül, híven, erős 
kötelességérzettel és kiváló sikerrel szolgálja a középoktatás 
ügyét. Érdemeinek, sikereinek oroszlánrésze az 1883 óta 
lefolyt időre esik. Ekkor lépett a közoktatási minisztériumba, 
hogy szolgáljon egy nagy eszmét, az akkor új középiskolai 
törvény által középiskoláink újjáalkotását. És híven szol-
gált, sikerrel szolgált, mert lélekkel és eszmét szolgált, 



mint kevesen szoktak. Az 1883-iki középiskolai törvény-
eszméje testté vált. A szervezés végrehajtatott, a közép-
iskolák színvonala nagyot emelkedett. S ez a hajtó, emelő 
erő legnagyobb részben Klamarik volt. Még mi protes-
tánsok is, kik iskolai autonómiánkra oly féltékenyek 
vagyunk, kik közül többen aggódva tekintettek 1883 óta 
középiskoláink jövője elé, osztatlan elismeréssel adózunk 
Klamariknak, ki a törvény végrehajtása, az államsegélyi 
szerződések megkötése s az egész középiskolai ügykörben 
kifejtett tevékenysége közben embereink, intézményeink 
és ügyeink iránt pártatlan és elfogulatlan előzékenységet, 
bizalom ébresztő tapintatot és igazságosságot tanúsított. — 
Maga az ünnepély fényes és méltóságos manifesztációja 
volt a hü munkás iránt minden érdekelt körben érzett 
elismerésnek és tiszteletnek. Autonom prot. iskoláink is 
szép számmal voltak képviselve az ünnepélyen. Az ünne-
pély három részre oszlott. Délelőtt díszgyűlés volt a város-
házán, hol Beöthy Zsolt üdvözölte a jubilánst; délben 
bankét a Vigadóban, este nagy ifjúsági hangverseny 800 
tanuló közreműködésével a Vigadó nagytermében. — A 
középiskolai oktatás nagyérdemű vezetőjének Lapunk ré-
széről is tisztelettel kívánjuk: ad multos annos! 

* Budapesti ref. egyházunkban április 29-én 
tartatott meg a presbyteriumnak Lapunk mult számában 
említett kiegészítése és az egyházgazdasági bizottság meg-
választása végett összehívott egyházközségi közgyűlés. Az 
egyháztagok megdöbbentőleg csekély számban, összesen 
csak 33-an jelentek meg, kik azután a kinyomatott 
szavazó lista szerint csaknem egyhangúlag ejtették meg 
a 32 rendes presbyter, 15 presbyteri póttag és 152 egyház-
gazdasági bizottsági tag választását. I. Presbyterek. Aebly 
Adolf, Árgauer Károly, dr. Barbás József, Balogh Albin, 
Bíró Lajos, Dékán Mihály, Farkas József, Fazekas Gábor, 
dr. Hegedűs István. Hegedűs Károly, Karap Ferencz, dr. Kiss 
Károly, Kálmán Lajos, Komáromi Lajos, dr. Kovácsy Sándor, 
Kovács Zsigmond, Mezei Albert, Nagy Dezső, Nagy Gyula, 
Nagy Ödön, Petri Elek, Polgár József, Pordán Imre, Simon 
Dezső, Steiger Gyula, Szilágyi Dezső, Takács Lajos, Tomka 
Jenő, Tóth Lajos, Turóczy Adolf, dr. Vécsey Tamás, 
Veszprémi János. II. Presb. póttagok. Dr. Bernáth István, 
Böszörményi Pál, Brückler Mihály, Deli Zsigmond, Hamary 
Béla, Hegedűs Béla, Kenessey Béla, Kerékgyártó Elek, 
Lakos Lajos, dr. Nagy Dezső, Szőts Farkas, Takács László, 
Telegdy Károly, Török Árpád, Jókúthy Sándor. 

* Állami főgimnázium Szegszárdon. A közok-
tatási minisztérium a főgimnáziumért versengő Bonyhád, 
Gyönk és Szegszárd között ez utóbbi javára akként dön-
tött, hogy a szegszárdi polgáriskola helyére állami főgim-
náziumot állít. A miniszter föltételei a következők: a 
polg. iskola épülete az érdekeltek költségén kibővítendő, 
bútorral és tanszerekkel ellátandó, vagy ez a felszerelés 
egyszer és mindenkorra 3000 forinttal megváltandó. Ezen 
kívül biztosítandó évi 10,000 forint hozzájárulás. A tandíj 
az állami pénztárt illeti. A szegszárdiak keveslik a mi-
niszter áldozatkészségét és sokalják a tőlük kivánt áldo-
zatot. — Bizony-bizony manapság már drága dolog egy 
főgimnázium. 

* A polgári házasság a főrendeknél április 26. 
és 27-ik napján az egyesült hármas bizottságban nagy 
érdeklődéssel tárgyaltatott és kétharmad szótöbbséggel 
elfogadtatott. A javaslat ellen beszéltek b. Rudnyánszkv, 
Samassa. érsek, Schlauch püspök, gróf Zay Albert, gróf 

Zichy József, Steiner püspök, gr. Eszterházy M. M., gróf 
Zichy Nándor; mellette nyilatkoztak gróf Keglevich István, 
id. Széchenyi Imre gróf, Beöthy Zsigmond, báró Prónay 
Dezső, Hieronymi miniszter, Daruvárv Alajos és több izben 
Szilágyi D. miniszter. Az egyesült bizottságok 60 jelen 
volt tagja közül 41 a javaslat mellett, 19 ellene szavazott. 
A részletes tárgyalásnál b. Prónay Dezső azt az indítványt 
tette, hogy a házasságkötéssel mint állami anyakönyv-
vezetők, a lelkészek is megbízhatók legyenek. Az indítványt 
azonban nem fogadták el. A részletes tárgyalásban a 
klerikális-feudális főrendek nem vettek részt, mert Zichy 
Nándor és a római főpapok vezetése alatt tüntetőleg 
kivonultak a tárgyalási teremből. A javaslat tárgyalása a 
főrendiház plenumában május 7-én veszi kezdetét. 

* Az anyakönyvek állami rendezése következté-
ben, mint Hieronymi miniszter a polgári házasság tárgyalása-
kor a főrendiház bizottsági ülésén kimutatta, anyakönyv-
vezetők sokkal közelebb lesznek a felekhez, kik tehát 
hamarabb érnek anyakönyvvezetőt, mint eddig. Ezt a mai 
felekezeti anyakönyvvezetésből vett példákkal illusztrálta, 
így pl. a lutheránusok 6 ezer községben vannak elterjedve 
és csak 20C0 annyakönyvük van, a reformátusok közel 
7000 községben vannak és csak 3000 anyakönyvvel rendel-
keznek. A legrosszabbul állanak a katholikusok, kik 11 ezer 
községben vannak elterjedve és alig 3000 anyakönyvük 
van. Az állami rendezés következtében közel 5000 anya-
könyv lévén, a lakosság könnyebben hozzáférhet. A mi 
pedig a pénzügyi terheket illeti, ebben a tekintetben a 
kormány kellő tájékozást szerzett magának és pozitivitással 
állíthatja, hogy azok 800.000 frtra rúgnak : lehet, hogy 
valamivel többre, de nem sokkal. Azt is fölemlítette a 
miniszter, hogy közel 5 ezer kerületben már megvannak 
az alkalmas anyakönyvvezetők, csak ki kell őket nevezni. 

* A székes fővárosi tanárok és tanítók fizetése 
az új szabályzat szerint három fokozatba van beosztva: 
Valamennyi állásnál a főváros szolgálatába ezúttal lépő 
tanárok és tanítók a harmadik fizetési fokozatba jönnek, 
három év elteltével jutnak a másodikba s csak a nyolcadik 
szolgálati évvel az első fokozatba. így tehát a reáltanár 
fizetése III. 800 + 200, II. 1 3 0 0 + 3 0 0 és I. 1500 + 400 frt 
leend. Ezentúl minden öt évben 100 frt pótlék. A polgári 
és középkereskedelmi tanárok III. 800 + 200, II. 1000 + 300 
és 1300 + 300 frt. Ötödéves pótléka 100 frt. A polg. 
isk. tanítónő fizetése III. 600 + 200, II. 800 + 200 és I. 
1000 + 300 frt. Ötödéves pótléka 60 frt. Az elemi isk. igaz-
gató járandósága: 1200 frt fizetés, természetbeni lakás, vagy 
300 frt lakbér, 100 frt igazg. átalány és 60 frt ötödéves 
pótlék. Az elemi oszt. tanítók és tanítónők fizetése III. 
500 + 100, II. 600 + 200, I. 800 + 250 frt. Ötödéves 
pótlék 60 frt. A segédek fizetése 500 frt. 

* A hegyaljai ág. evangélikus egyházmegye 
Badványi István egyházmegyei felügyelő és Farbaky József 
főesperes elnöklete alatt minap tartotta meg Miskolczon — 
a zsinati törvények életbeléptetése folytán szükségessé vált 
— rendkívüli közgyűlését. A közgyűlésen jelen volt Zelmka 
Pál tiszakerületi ev. püspök is. A közgyűlés főkép az új 
zsinati törvények szelleméből folyó s az egyetemes egyház 
egész körére kiterjedő szervezeti kérdésekkel foglalkozott. 
Ehhez képest az egyházmegye területén levő összes politikai 
községeket beosztotta az egyes anyaegyházak és újonnan ala-
kított misszióik körébe. A közgyűlés egyhangúlag kimondotta 
a jelenleg 13 politikai vármegye területére kiterjedő hegy-
aljai egyházmegyének ketté választását, s ehhez képest 
a Tisza által elhatárolandó »Tiszavidéki« új egyházmegye 
alakítását. Az egyes egyházaknak a kettéválasztott egyház-
megyék körébe leendő beosztását illetőleg a közgyűlés a 



tiszakerületi nagybizottságnak javaslatát elfogadta azzal 
a változtatással, hogy a sókuti egyház Májerszky felügyelő 
indítványára a hegyaljai, a tokai egyház pedig Zelenka 
felügyelő indítványára a tiszavidéki egyházmegyéhez rendel-
tetett csatoltatni. A közgyűlés ezek után hozzájárult úgy 
az egyetemes zsinati bizottságnak a kerületek arányosí-
tása ; mint a tiszakerületi nagybizottságnak az ennek főható-
sága alá tartozó egyházmegyék új beosztása tárgyában 
alkotmányos tárgyalás végett az egyházmegyékhez leküldött, 
javaslataihoz. Ugyancsak elfogadtattak a tiszai egyház-
kerület háztartására nézve Glauf Pál főesperes, valamint 
a rendbüntetési jog gyakorlása tárgyában dr. Markó Sándor 
kerületi főjegyző által kidolgozott szabályrendeletek is. 
Ezzel a rendkívüli közgyűlés — néhány kisebb jelentőségű 
ügy elintézése után — véget ért. 

* Tanszer kiállítás Debreczenben. Az augusztus 
havában tartandó debreczeni iskolaszerkiállítást a vallás-
és közoktatási miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel 
egyetértőleg nemcsak engedélyezte, hanem több fontos 
intézkedésével tényleg előmozdítja. A közoktatási miniszter 
a rendelkezése alatt álló m. kir. egyetemi nyomda, összes 
iskolák, tanműhelyek, valamint az országos tanszermúzeum 
igazgatóságának figyelmét fölhívta e kiállításra és meg-
engedte, hogy abban lehetőleg résztvegyenek. A keres-
kedelemügyi miniszter az államvasutakat utasítani fogja, 
hogy a kiállítás befejezésével visszaszállítandó a tárgyakat 
díjmentesen továbbítsák és portómentességet adott a kiál-
lítási bizottsághoz intézett nem ajánlott levélpostai külde-
ményeknek. A kiállítás iránt máris rendkívül érdeklődés 
mutatkozik. Több tanító- és szakegyesület a kiállítás alatt 
gyűlést tart Debreczenben. 

* Kossuth gyász-ünnepély Késmárkon. A kés-
márki ev. lvceum mint Lapunknak irják, április 18. d. e. 
10 órakor tartotta meg a gyász-ünnepélyt Kossuth Lajosért. 
Szeöke Dezső VIII. o. t. mondta el nagy hatással Sántha 
Károly »Fohász*-át, Votisky Károly tanár tartotta a gyász-
beszédet és végül Lénárd István VIII. oszt. tanuló sza 
valta el meleg érzéssel Szabolcska Mihály költeményét: 
»Dehogy halt meg Kossuth Lajos«. Az ifjúsági dalkör 
Kossuthra vonatkozó gyászdalokat énekelt. A lendületes 
gyászbeszéd többek közt így szólt: »Nem, Kossuth fen-
séges alakja rem hanyatlott a sírba, dicső alakját az egész 
nemzet osztatlan szeretete ragyogja körül. S ki népét 
igazán szerette, azt a sir el nem temette. Ott látjuk mi 
őt most is a »Via dei mille venti due* ház dolgozó 
szobájában, ott látjuk őt íróasztala előtt, a mint arany-
tollal üzenetet ír nemzetének szegénységében, látjuk amint 
tollát leteszi s kedvenc könyveiben laprzgat, kisérjük őt 
lelki szemeinkkel magányos sétáin a Mont Cenis alján, 
midőn fárasztó szellemi munka után a természet ölén 
keres üdülést, ha a napi munka után álomra hajtjuk 
fejünket, feltűnik a szent öreg szelíd kék szemeivel képze-
letünkben, ha reggel álomból ébredünk, a turini remete 
képe ömlik el szelíd varázszsal gondolatainkon*. 

* Gyászrovat. Hegedűs János haláláról a követ-
kező gyászjelentést kaptuk: Bonyhai Hegedűs János a 
marosvásárhelyi ev. ref. collegium egyik tanszékén 9 évig, 
a Bethlen-főiskola theologiai akadémiáján 37 évig tanító, 
munkás, hű tanár; Alsófehérvármegye törvényhatóságá-
nak és Nagy-E nyed város képviselő testületének tagja, a 
n.-enyedi reformált egyház legrégibb presbytere, az alsó-
fehérmegyei Történelmi és Régészeti Egylet alelnöke stb. 
életének 73-ik. özvegységének 13-ik évében, folyó évi 
április 24-én, reggeli 7 órakor, néhány percnyi rövid 
szenvedés után, szélhűdés következtében, övéinek szerető 
karjai között az életből kimúlt. Az Ür elválaszt á őt szent 
Igéje szolgálatára, és ő az egészséges testnek és nemes 

léleknek, a világos értelemnek és gyöngéden szerető szív-
nek páratian hármoniában egyesült erőivel megáldott 
hosszú életen át közel félszázadig tündökölt azok előtt, 
kik az evangélium hirdetésére hivatának. Szerető, bű 
szivét, mívelt, okos szellemét, édesatyai buzgó gondossá-
gát szive végső dobbanásáig Isten és a haza szolgálatára 
családja boldogítására szentelte ; most a szeretet, hála és 
a bánat könnyei kisérik sírjába. Legelteté Istennek nyáj-
őriző ifjú pásztorait örömmel és atyai kész indulattal. 
Békessége volt a mezőn levő kövekkel is, boldogságban 
látta háza népét, kettős tiszteletre méltattak mindenütt s 
elvevé a dicsőségnek hervadhatlan koronáját már itt - -
az iránta nyilvánult szeretetben, végezetre öregségében 
ment a koporsóba, mint. az éretten learatott buza (I. Pét. 
5: 2—4; I. Tim. 5: 17; Jób 5: 23—26). Boldog azért, az 
Úrban így elszenderűive, mert megnyugszik az ő fára-
dalmaitól. cselekedetei pedig követik őt (Jel. 14: 13.) 
— Samarjay Károly kir. tanácsos, a pozsonyi ügyvédi 
kamara elnöke, a pozsonyi evang. egyházmegye felügyelője 
73 éves korában Pozsonyban április 27-én hosszú beteg-
ség után meghalt. Egyénisége, jelleme, vallásos buzgósága 
nevét széles körben ismertté és becsültté tették. Nagy 
érdemei vannak Pozsony magyarosodása körül is. - - Rács 
Márk vörösmarti (Alsó-Baranya) lelkipásztor a napokban 
elhunyt. Béke hamvaikra! 

A D A K O Z Á S . 
A dévai ev. ref. templom és torony restaurálási 

költségeire újabban adakoztak: Az ev. ref. egyházak közül: 
Czún 50 kr., Tisza-Füred 4 frt 60 kr., Kassa 1 frt, Csokonya 
1 frt, Békés 2 frt, Nagy-Sáp 1 frt 50 kr., Abaúj-Vajkő 
1 frt30kr.. Krassó 1 frt, Dancsháza 30 kr., Alsó-Vadász 1 frt, 
Iványi 50 kr., Bethlen 9 frt 50 kr., Búcs 2 frt, Losoncz 2 frt, 
Szászváros 5 frt 10 kr., Imola 1 frt, Nagy-Kún-Madaras 3 frt, 
Maros-Vásárhely 7 frt, Siklód 6 frt 30 kr., Nyír 50 kr.. 
Hosdát 1 frt, Debreczen 10 frt, Dráva-Szabolcs 2 frt, 
Regnecz 50 kr., Gsászló 1 frt 12 kr., Hajdú Nánás 5 frt, 
Tisza-Ugh 1 frt, Borsod-Keresztes 50 krajcár, Belényes-
Újlak 50 kr., Nyék-Ládháza 1 frt, Száraz-Ajta 2 frt, Sövénv-
falva 1 frt, Sárkeresztur 50 kr., Nagy-Kálló 1 frt, Csomo-
nya 1 frt 20 kr., Szádellő és Áj együtt 1 frt. Összesen 79 frt 
12 kr. Az ág. ev. egyházak közül: Göllnicz-Bánva 2 frt. 
Az unitárius egyházak közül: Hunyadmegyei unitárius 
leányegyház 10 frt. Az evang. ref. gimnáziumok közül: 
Székelyudvarhely 3 frt 80 kr., Miskolcz 2 frt. Összesen 
5 frt 80 kr. Az »Evang. Glocke« szerkesztősége 2 frt. 
Együtt 98 frt 92 kr. Mai napig begyült az ev. ref. egy-
házak és iskolák köréből 452 frt 60 kr.; az ág. evang. 
egyházak és iskolák adományaiból 67 frt 45 kr.; az uni-
tárius egyházak és iskolák köréből 28 frt 30 kr.; az 
izraelita hitközségektől 22 frt. Együtt 570 frt 35 kr. Az 
állami, megyei, városi és községi hivataloktól, társadalmi 
egyesületektől és egyesektől begyűlt összesen 7479 frt 83 kr. 
A mai napig befolyt adományok főösszege 8050 frt 18 kr. 
Fogadják úgy a szíves gyűjtők, mint a kegyes adakozók 
mindannyian gyülekezetem nevében nyilvánított forró kö-
szönetemet. Egyúttal bátor vagyok a nagytiszteletű lelkész 
és főiskolai igazgató urakat, kiktől gyűjtő íveink még nem 
érkeztek vissza, mély tisztelettel fölkérni, kegyeskedjenek 
a kezeiknél lévő »Esdő Szózatot« f. évi május hó 15-ig 
bármily csekély adománynyal, vagy esetleg a nélkül is, 
hozzám vissza juttatni. Déva 1894. ápril hó 21-én, Szőts 
Sándor ref. lelkész. 



Pályázat tanári állásra. 
A h.-nánási ev. ref. hatosztályú gimnáziumban 

üresedésbe jött 1. természetrajz-földrajzi, 2, német-magyar, 
esetleg német-latin és 3. történelem-latin nyelvi tanári 
székekre pályázat hirdettetik. 

Fizetés : minden egyes tanszéknél 1100 frt lakbérrel 
együtt az egyház pénztárából évnegyedenként előre fizetve. 
A kivánt oklevéllel biró egyén egy évre mint ideiglenes 
rendes tanár alkalmaztatik, s csak ezen idő alatt kifejtett 
sikeres működése után állandősíttatik, a mikor is a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanárok gyám- és nyugintézeté-
nek, esetleg az országos középiskolai tanári nyugdíjinté-
zetnek jogos és kötelezett tagja leend. 

Nem okleveles, de szaktárgyaiból vizsgázott egyén 
csak helyettes tanári minőségben és csak egy évre válasz-
tat ik 900 frt évi fizetéssel, de ha ez idő alatt a kivánt 
tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést mutat 
fel, a következő évben mint rendes tanár állandósíttat-
hatik. Végre ha okleveles, de nem a hirdetett tanszakra 
képesített egyén választatnék, az szintén csak helyettes 
tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése 
azonban 1100 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. évi augusztus 
végén, legkésőbb szept. 1-én köteles elfoglalni, s ha csa-
ládos 40 frt, ha pedig nőtlen 15 frt költözködési átalányt 
kap ; ez összeget azonban, ha állomását 3 év letelte előtt 
elhagyja : vissza tartozik téríteni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges ka-
tonai szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető hiteles okmányokkal, végre orvosi 
bizonyítványnyal felszerelve f . évi május 31-éig az ev. 
ref. egyliáz-tanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson az ev. ref. egyház-tanács 1894. 
április 14-én tartott üléséből. 

Benkő Lajos, Kállay hnre, 
ev. ref. lelkész-elnök. 1—2 főgondnok. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélvzett ev. ref. főgimn. 

igazgató tanácsa a következő rendes tanszékekre hirdet 
pályázatot. 

1. Német-magyarnyelv és irodalom. 
2. Természettan-mennyiségtan. 
3. O-classica-philologia. 
4. Természetrajz-Földrajz. 
Pályázatot hirdet továbbá egy helyettes tanári tan-

székre, melvlyel a német-magyar, esetleg a német-latin 
tanítása van összekötve. 

E tanszékek közül a német-magyarnyelv és irodalmi, 
a természettan-mennyiségtan, az ó-classica-philologia, a 
természetrajz-földrajz tanszékei a nagyméltóságú vallás- és 
közokt. m. kir. miniszter úr kinevezése alá esnek. Előny-
ben részesülnék, a kik tornatanári képesítéssel is bírnak. 
Ezek alkalmazásuk esetén külön díjazásban részesülnek. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. Mindaddig, 
míg az orsz. tanári nyugdíj életbe nem lép, a tiszántúli 
ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetnek 
köteles tagjai lesznek. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben mint helyettes tanárok nyernek alkalmazást 
helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése egyenként 1200 azaz egy-
ezerkétszáz forint (2400 korona), 200 azaz kétszáz frt 
lakpénz (400 korona), és négy ízben 50—50 frt (100 korona), 
ötödéves pótlék. 

A helyettes tanár fizetése 800, azaz nyolcszáz frt 
(1600 korona). 

A megválasztott s megerősített tanárok tanszékeiket 
székfoglaló értekezéssel tartoznak elfoglalni. 

A pályázók az igazgatótanács elnökéhez címzett 
folyamodványaikat legkésőbben folyó évi május hó 15-ig 
az alulirott elnökségnél nyújtsák be. 

E folyamodványokban életkoruk, vallásuk, családi 
állapotok, hadkötelezettségi viszonyaik, képesítésük, eddigi 
netáni alkalmazásuk okmányokkal igazolandók. 

A kinevezett vagy megválasztott folyó évi szeptember 
hó 1-ső napján tartozik hivatalát elfoglalni s szükség 
esetén köteles más rokontan tárgyakat is túlterheltségének 
kikerülésével előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimn. igazgató 
tanácsának 1894. évi április hó 15-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
2—2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

Pályázat tanári állásra. 
A selmcczbányai államilag segélyezett ág. evang. 

kerületi főgimnáziumon a jövő 1894/5. tanév kezdetétől 
hét rendes tanári tanszék lesz betöltendő, melyre ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állások egyikére latin classica-philologiára, a 
másikra hellen classica-philologiára képesített protestáns 
tanférfiak pályázhatnak. 

Rendes tanár alapfizetése évi 1000 frt (kilátásba 
helyezve 1100 frt) 150 frt lakáspénz, 50 forint ötödévi 
pótlék. Kötelező tanórák száma hetenként 18. 

Helyettes tanár fizetése 800 frt, szálláspénz 100 frt. 
A selmeczbányai ev. főgimnázium bejelentette a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr által tervezett tanári nyugdíj-
kötelékbe való belépését. 

Kinevezés joga a hellen classica-philologia. tanszékre 
a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urat, a latinra az ev. bányakerületet illeti. 

A kellően fölszerelt folyamodványok, a selmecz-
bányai kerületi iskola-tanácshoz címzendők s a főgim-
názium igazgatóságához küldendők. 

A pályázat határideje f . évi junius ló-ke. 
Selmeczbányán, 1894. ápril 21-én. 
A ker. iskola-tanács megbízásából 

2—3 a főgimnázium igazgatósága. 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig: 
I X . hevület, Pijiu-utra 33. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

It iadtf-hivatal : 
llornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bé rháza ) , h o v á az előfiz. 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 Ö T S F A R K A S . 

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

Megjelenik minden csütörtökön. 

Előf izetés i ára : 
F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Eyyes szánt, ára tiO kr. 

Az egyetemes egyház újabb nagy alkotása. 
Az országos ref. lelkészi özvegy-árva gyámintézet. 

II. 

A tervezet szerint a lelkészi gyámintézet 
országos lesz, tehát kiterjed a magyarországi egész 
református egyház lelkészi karára. Minden jelenleg 
működő lelkésznek s minden leendő lelkipásztor-
nak be kell lépnie az intézetbe. Csupán a 60 éven 
felüli, idősebb lelkipásztorokra és a theol. taná-
rokra nézve tétetik az a méltányos kivétel, hogy 
rájok nézve a belépés nem kötelező, hanem tet-
szés szerinti. Azokra nézve a hajlott kor, ezekre 
nézve az állás természete teszi indokolttá ezt a 
kivételes, de egészen méltányos intézkedést. 

A gyámintézet fentartásához három tényező 
fog járulni. 1. Az érdekelt lelkészek, fizetésöknek 
2 72%-ával. 2. Az állást fentartó gyülekezetek a 
lelkészi fizetés 1%-ával. o. Az egyetemes egyház 
közereje, a lelkészi fizetések l7s%-ával. Megjegy-
zendő azonban, hogy a konvent a közegyház 
hozzájárulását a 1 Vs% helyett akként formulázta, 
hogy a közalap 1-ször átadja a gyámintézet javára 
eddig összegyűlt 44 ezer frtot; 2-szor a maga 
tőkéjéből kiszakít a gyámintézetnek 100 ezer 
forintot, 4 év alatt, 25—25 ezer frtos részletekben; 
3-szor átenged a gyámintézetnek a maga jöve-
delméből (úgy a hívek járulékából, mint a tőkék 
kamatjából) minden évben 10ü/0-ot, mindaddig, 
míg az e címen befolyó jövedelem a 30 ezer frtot 
meg nem haladja. E három forrásból folyó állandó 
jövedelmeken kívül jelentékeny egyszeri bevétele 
lesz a gyámintézetnek a tagok belépési illetéké-
ből, mely a tagok fizetésének 10%-ában van ter-
vezve, minek beszolgáltatása azonban három évre 
beosztott részletekben is eszközölhető. 

A három tényező hozzájárulási aránya, magá-
ban véve, elég jól van megállapítva. Egy 500 frtos 
állásnál a lelkész 27a%-os járuléka évenként 12 frt 
50 kr., a gyülekezet 1%-a 5 frt, a közalap 1 7á%-a 

7 frt 50 kr.; 1000 frtos állásnál ezeknek min-
denütt kétszerese, 1500 frtosnál háromszorosa, 
2000 frtosnál mindenütt négyszerese. Magában 
véve ez jó volna így, nem terhelné túlságosan a 
lelkészeket sem. De a tényleges viszonyok között 
a három tényező közül a lelkészi kar nemcsak 
aránytalanul nagy, de mondhatni, elviselhetetlen 
fizetésre lesz kötelezve. Tekintetbe kell venni 
ugyanis azt, hogy a jelenleg működő lelkészek 
az egyházmegyei gyámintézeteknél egyszer már 
meg levén adóztatva, az országos gyámintézeti 
27a%-os újabb járulék rájok nézve túlságosan 
sok lesz, és méltán félni lehet attól, hogy a két-
féle gyámintézeti adózás elhordozhatlan terhet ró 
vállaikra. Arányosabbá kellene tenni a hozzájáru-
lást akként, hogy a lelkészek ,272% -ából legalább 
egy fél % elvétessék és a más két tényezőre hárít-
tassék át, akár egyenlően megosztva, akár csak 
egyikre áttéve. Mert az kétségtelen, hogy a gyüle-
kezetek könnyebben elviselhetik még az l V a ° / o - r a 

emelt évi járulékot is, mint az egyházmegyei gyám-
intézeteknél egyszer már jelentékenyen megadóz-
tatott lelkészek még a leszállított 2%-ot is. Aztán 
míg a jelenlegi lelkészek két helyre fizetnek gyám-
intézeti járulékot, addig a gyülekezetek, a szabály-
zat bölcs tervezete szerint, jövőre csak az orszá-
gos gyámintézet fentartásához járulnak a magok 
százalékával. A lelkészekről levett fél százalékot 
tehát minden nagyobb nehézség nélkül át lehetne 
hárítani a gyülekezetekre. Sőt volna még egy más 
mód is arra, hogy a lelkészek járuléka kevesbít-
tessék, nevezetesen az, hogy a kérdéses fél százalék 
a közalap terhére háríttatnék át. Ez azonban csak 
az esetben lesz lehető, ha a közalap állandólag 
megkapja az államtól a 100 ezer frt segélyt. Ez az 
újabb 100 frt néhány év múlva megbírná a 7500 frtra 
tehető félszázalékos járulékot. Bármelyiket választ-
ják majd őszszel a konventi döntő tényezők, bizo-
nyos, hogy a lelkészek járulékának eme keves-
bítésével jelentékenyen növelnék a lelkészi kar 
bizalmát az országos gyámintézet iránt. 



Nagyon fontos és elég szerencsés része a 
a javaslatnak az, a mely a felállítandó országos 
gyámintézetnek a most létező egyházmegyei gyám-
intézetekhez való viszonyát szabályozza. Míg a 
korábbi tervezetek vagy teljesen be akarták olvasz-
tatni a partialis gyámintézetek vagyonát az orszá-
gosba, vagy semmit szóltak arról, hogy mi tör-
ténjék a meglevő intézetekkel, addig a konventi 
javaslat az egyházmegyei gyámintézetek alapvagyo-
nát érintetlenül és számításon kívül hagyja, de 
az alapok jövendőjére vonatkozólag két fontos 
rendelkezést tesz. Kimondja ugyanis egyfelől azt, 
hogy a most működő lelkészek tagjai maradhat-
nak az egyházmegyei gyámintézeteknek, de a jö-
vőben hivatalba lépő lelkészek nem léphetnek be 
a partiális gyámintézetekbe; másfelől pedig elren-
deli azt, hogy a lelkészi állást fentartó egyház-
községek az országos gyámintézethez való 1%-os 
járulék mellett az egyházmegyei gyámintézetek 
javára meg nem adóztathatók, sőt a jelen sza-
bályzattal az eddigi járulék fizetése alól is föl-
mentetnek. 

A kérdésnek ezt a megoldását elég szeren-
csésnek tartom. Nem sérti az egyházmegyék 
tulajdonjogát, nem konfiskálja, nem kommasszálja 
a partialis intézetek vagyonát az országos gyám-
intézet javára, sőt annyira méltányos a jelenlegi 
lelkészi generatió iránt, hogy ezeknek és család-
jaiknak szerzett jogát teljesen sértetlenül hagyja. 
A meglevő gyámintézeteket csak annyiban érinti, 
hogy azokat tagjaikban kihalásra utalja, a meny-
nyiben új tagok felvételétől eltiltja. Vagyonukat, 
tagjaik szerzett jogait azonban a legkevésbbé sem 
rövidíti meg. Másfelől meg bölcs előrelátássál gon-
doskodik arról, hogy a gyülekezetek fentartó 
ereje csupán és kizárólag az országos gyámintézet 
javára legyen felhasználható, a mely intézkedés 
az országos gyámintézet felvirágoztatása érdeké-
ben nemcsak kívánatos, de szükséges is. Ha élet-
és fejlődésképes egyetemes gyámintézetet akarunk, 
akkor komolyan kell akarnunk annak életbizto-
sító és élet fejlesztő erőit és eszközeit is, ezek 
pedig a javadalmas lelkészek hozzájárulása mel-
lett csak a gyülekezeteknek és az egyetemes 
egyháznak anyagi erejökhöz mért arányos és 
állandó évi hozzájárulásában keresendők. Meg-
felelő áldozat nélkül nagyszabású intézményt 
alkotni emberi erővel lehetetlen. A konventi ter-
vezet az országos lelkészi gyámintézetben oly 
hatalmas institutiót kontemplál, mely a lelkészi 
családoknak nyújtandó gyámolítás mértéke tekin-
tetében is megérdemli az érette hozandó áldo-
zatot, s a javaslatban kijelölt alapokon létre hozva, 
méltó társa lesz anyaszentegyházunk többi áldásos 
intézményének. 

Vdradi F. 

Az affiliáeió kérdéséhez. 
Felolvastatott B.-Sellyén az 1894. április 11-én tartolt egyházi 

értekezleten. 

Tisztelt értekezlet! Az egyházak affiliáciöjának rég-
óta felszínen úszó, de a valósulás felé egyetlen lépést sem 
tett kérdése az egyházmegye közelebbi határozatában 
konkrét alakban került elénk s megoldásra vár, mert tudja, 
érzi közülünk talán mindenki, hogy e kérdés sikeres meg-
oldása életkérdését képezi egyházunknak. 

Nem tagadhatja senki, hogy a felvetett kérdés felette 
fontos, egyházunk jövőjébe mélyen beható, az eddig volt 
viszonyokkal szemben oly gyökeres reformnak tekinthető, 
melynek míg szükségessége már-már a halaszthatatlanságig 
fokozódott, úgy viszont végrehajtása csak fokonként esz-
közölhető, megoldása nehéz, elodázása veszedelem, elhamar-
kodása helyrehozhatatlan hiba volna; ellenben okos, 
rendszeres, helyes és célszerű megoldása áldás, új vallásos-
erkölcsi élet kútforrásává változhatnék. Éppen azért e 
kérdés bolygatásához meleg vallásos érzés, rendkívüli egy-
házszeretet, a meglevő viszonyok gondos számbavétele, 
pontos számítás, óvatos és mégis erélyes kivitel, minden 
tényezők számításba vétele, a vallásos-erkölcsi élet szük-
ségleteinek az anyagi s személyi tekintetek felébe helye-
zése, a történelmi jogokhoz való ragaszkodásnak kellő 
méltánylása, a hol kell kárpótlása, mind elengedhetetlen 
feltételek, a melyek nélkül ily mélyreható kérdés radikális 
megoldása kétségtelenül erős rázkódást okozna, mely a 
baranyai reformáció klasszikus földére végzetessé is vál-
hatnék. 

I. 
Kell-e, szükséges-e az affiliáeió ? Ez az első kérdés, 

melyre legjobb meggyőződésünk szerint felelni akarunk. 
Távol legyen, hogy e kérdésre azok értelmében 

feleljünk, kik azt főként s majdnem csupán a lelkészek 
anyagi helyzetének feljavítására célzó intézkedésnek vélik, 
ügy hivén, hogy az eddig való munkakör mellett két vagy 
több egyház fizetése képezné a megmaradandó anya-egyház 
lelkészének fizetését; nézetem szerint ezek a kérdést egé-
szen helytelenül fogják fel. Az a felfogás, hogy gyüleke-
zeteink önállóságukról, mit — kivált nálunk — oly bámu-
latos áldozatával az önmegtagadásnak szereztek vala meg, 
önként, vagy legalább is jó szívvel lemondjanak csak 
azért, hogy a közös papnak jóval több javadalma legyen, 
legenyhébben szólva is, gyermekes. Sőt éppen a jelen 
fizetési viszonyok között az önállóság vágya nemhogy 
csökkennék, sőt hovatovább erősödik, s alig hiszem, hogy 
akadna mostanság csak egy gyülekezet is, mely magát 
affiliáltatni engedné. 

És mégis, az anyagi szemponttól és a nép sokszor 
indokolatlan erőfeszítéseitől eltekintve, a mostani válságos 
helyzetre s a jövő bizonytalanságára nézve, mégis azt 
kell vallanunk, hogy az affiUáció szükségessége ajtónkon 
kopogtat. 

Igaz, hogy a mi egyházunk, mint tanító egyház, 
nincs ez, vagy ama helyre, vagy oltárhoz utalva, mert 
minden értelmes reform, ember tudja nagy mesterének 
ama szavait: »a hol ketten, vagy hárman összegyűlnek 
az én nevemben, jelen vagyok közöttük« és hogy vallásos 
szükségeit kielégítse, most, midőn a templomi istentisztelet 
úgy látszik — fájdalom! — mintha megszűnt, volna élet-
szükség lenni, azzal ha e szükséglet kielégítése végett, 
ha mégis felébredt volna benne, a szomszédba utasítjuk, 
sem a vallásosságot, sem az egyháziasságot elé nem 
mozdítanók. Pedig ha az affiliációhoz első sorban, sőt 
mindenek felett ezt a célt nem kötjük, jobb, ha el se 
kezdjük, bele sem fogunk. 



Ezzel szemben találunk azonban egy másik kérdést. 
Nevezetesen: indokoltnak tartjuk-e, hogy 29 ezer ember-
nek 74 temploma, 65 papja s innen kifolyó óriás terhe 
legyen; holott e célra 29 pap is teljesen elegendő volna, 
anélkül, hogy a vallás-erkölcsi érdek az által valamit 
szenvedne ? Nem feledvén, hogy a jutányos és könnyű 
közlekedés és a megélhetés mind elutasíthatatlanabbá vált 
követelése híveinket napról-napra mozgékonyabbá teszi; 
s hova jutnánk végül, ha minden 30—40 lélek önálló 
egyházzá léteiről álmodoznék ? 

Addig míg valaki, egyes vagy a nép, a maga lelki 
szükségleteinek kielégítése végett önmaga hoz önkéntes 
áldozatot, míg az e téren felmerült szükségleteket a hit-
buzgóság áldozatkészsége fedezi, addig ez ellen, természe-
tesen alig szólhatunk; azonban mihelyt a fentartás terhe 
kötelező s tegyük hozzá terhes adóvá vált, és látjuk, 
hogy egyes, az egy gyermek rendszer gyalázatos útján 
tehetőssé vált s feszelegni szerető egyének nem belső, 
lelki szükségből, hanem a hiúság önző oltárán hozott 
áldozatul rakják, és pedig a legaránytalanabb mérvben, 
az ebből támadott terheket, mint évi adót, mely az egyesek 
állami adóját (a megölő építkező kiadásokat nem is említve) 
négyszeresen s többszörösen felülhaladja szegényebb, de 
erkölcsileg gazdagabb gyermekes polgártársaik vállaira, 
hogy ők a népszerűség nymbusában sütkérezve elfoglalják 
a más úton el nem érhetett tiszteleti állásokat, míg ama-
zoknak a megélhetést kérdésessé, a templom látogatását 
— ruhátlanságuk folytán — lehetetlenné teszik: akkor 
a felsőbb hatóságoknak kell beleszólni a dologba s meg-
értetni velük, hogy a szeretet vallásának kívánalmai más-
ként — kevesebb erőfeszítéssel — s több eredménynyel 
érthetők el; s hogy ez a rendszer a legkiáltóbb ellent-
mondás a szeretet vallásának minden tanításával szemben. 

Az affiUáció tehát kell és szükséges abból a célból, 
hogy a híveknek az egyház fentartására fordított, már-
már elviselhetlenné vált terheit könnyítsük a teherviselés 
arányosabbá tétele által s pedig anélkül, hogy a vallásos-
erkölcsi életszükségletek kielégítése korlátoztatnék, sőt az 
evangéliumi vallásosság bensőbbé, intensivebbé tétele mellett. 

Ez a mi alapfeltételünk, amelyből nézetünk szerint, 
mint központból kellene az affiliációs törekvéseknek kiin-
dulni. És ha józan gondolkozású magyar népünkkel meg 
tudjuk értetni azt, hogy a valódi evang. keresztyénség 
korántsem abban határozódik, a miben nálunk nyilvánul, 
t. i. templomok emelésében, melyeket a híveknek csupán 
elenyésző kisebbsége látogat, paplakok építésében, melyek-
nek lakóját a hívek egy része csak a szószékről, más 
része meg csak a lukmafizetés alkalmából ismeri, míg 
ellenben a szegények a szomszédos falvakban koldulnak, 
az árvák lelketlen gyámokra bízva anyagilag és erköl-
csileg tönkre mennek, a szegények pxlig a sokszor hiuság-
okozta elviselhetetlen egyházi teher nyomása alatt hazát 
cserélve, idegenbe vándorolnak, hogy a nemzetre és az 
evangéliumi igazságra nézve örökre elveszszenek, mint 
a törzsről elragadott hulló levelek, sőt így, s ily módon 
nemcsak az apostoli keresztyénség követői nem vagyunk, 
hanem a nyugoti müveit protestánsok evangéliumi életé-
ből és hittevékenységétől is elérhetetlenül messze elma-
radtunk. Meg kell értetnünk, hogy főként a templomon 
kívül a családi s társadalmi életben, a hit és szeretet 
cselekedeteiben, az igaz jámborságban s vallásos kegyes-
ségben kell a mi evangéliumi hitünket megdicsőítenünk, 
hogy nem azt fordítjuk vagyonúnkból az Isten dicsősé-
gére, a mit kőm íveseknek s egyéb mesterembereknek 
adunk, hanem azt az önkéntes és szíves áldozatot, melyet 
a felebaráti szeretet oltárán könyek letörlésére, szenve-

dések és nyomorúság oszlatására, enyhítésére és a sze-
rencsétleneken való segedelemre fordítunk. >A cselekedet-
ből ismertetik meg az igaz keresztyén, nemcsak a hitből.« 

Ámde itt kell kimondanunk, hogy buzgó apostolok, 
lelkes Timotheusok nélkül ezek maguktól meg nem lesz-
nek. De ne feledjük azt sem. hogy méltó lévén a munkás 
a maga bérére és senki két úrnak nem szolgálhatván, a 
kik a lelki vezetésre, a vallásos erkölcsi nevelésre tovább-
képzésre ajánlják föl erejüket s tehetségüket, a test eledele 
után nem fáradhatnak, hanem ezen szolgálataikért méltán 
várhatják az állásuk méltóságához s a társadalomban elfog-
lalt helyzetükhöz illő biztos és tisztességes fizetést, mely 
a hosszas és fáradságos előkészületnek megfelelő élet-
pályát nyújtson s biztosítson azoknak, kiket a lélek és 
buzgósága fáradságos hivatásra vezérelt. 

Talán szükségtelen bizonyítanunk, hogy az illő fize-
tést 2—600 lelket számláló község a legarányosabb fel-
osztás mellett sem, vagy csak rendkívüli, a mai viszonyok 
között meg nem tűrhető önterheltetés mellett képes csak 
megadni. 

Azt hiszszük, mert célzás is történt reá illetékes 
helyről, hogy az állam, mely polgárai érdekeinek legfőbb 
őre, ez igazságtalan terheltetést nem is sokáig fogja meg-
tűrni, sőt mihelyt, mint arra biztos remény van, az 
1848. évi XX. t.-c. megvalósításához kezd. azt el fogja 
tiltani s vagy arányos és igazságos adózást követel, vagy 
az egyháztagok megadóztatását eltiltván, az önkéntes 
adakozás terére utasítja az egyházakat. Másfelől bizo-
nyosnak látszik, hogy az egyházi terhek emeléséhez, a 
létező valódi szükség mértékéig, maga is méltányosan 
hozzá fog járulni. 

Nagyon tévednénk azonban, azt hivén, hogy az állam 
minden 2—300 lélek számára külön papi állást kreálna 
vagy tartana fenn, mert ez oda vezetne, hogy a sokféle 
felekezet korlátlan számú papsága által az államra nehe-
zedő teher az államkincstárt kiürítené. Meggyőződésünk 
az, hogy a kisebb egyházak bizonyos — lehetőleg lélek-
szám után arányosított — lelkészi körzetekbe osztására 
utaltatunk. És ha Hódmezővásárhelyen 36 ezer léleknek 4, 
Budapesten 34 ezernek 2, Nagykőrösnek. Mező-Túrnak 
csupán 2—2 rendes papja van (a mi pedig határozottan 
elégtelen és helytelen), a baranyai 29 ezer és fájdalom! 
évről-évre mathematikai rohamossággal s bizonyossággal 
apadó híveknek 65 pap tartásához nem, hanem annak 
csak egy része fentartásához nyujtand segédkezet. Ezt 
nekünk okos előrelátással meg kell előznünk, vagy leg-
alább előkészítenünk. Ezért égető kérdés reánk nézve az 
affiliáció kérdése. 

Minthogy vérrel szerzett és küzdelmes könyhulla-
tással növelt s határtalan áldozatkészséggel megizmosított, 
mindig féltett s oltalmazott autonomiánk előttünk oly 
drága kincs, melyet feláldoznunk nem lehet, nem szabad, 
magunknak kell az ide vonatkozó, a változott viszonyok 
s körülmények által parancsolt első lépést megtennünk, 
magunknak kell az evangéliumi elvek alapján az egyház 
fentartásának terhét arányosítanunk, ném állásokat és 
hivatalokat, melyek mindig a hatalom s kényelemszeretet 
túlkapásai gyanánt és a vég közelgésekor szoktak jelent-
kezni, hanem apostoli, evangéliumi szent szolgálatot szer-
veznünk. 

Ez elvek alapján térünk a felvetett kérdés gyakor-
lati megvalósításának tárgyalására. 

Morvay Ferencz. 
ref. lelkész. 



I S K O L A Ü G Y . 

A tanítói fizetésekről szóló törvény 
végrehajtása. 

(Folytatás.) 

19. §. 
Az alkalmazásban levő tanítók törvényszerű legkisebb 

fizetésének kiegészítéséhez szükséges államsegély megadása 
végett a hitfelekezeti iskolai hatóságok, valamint — a 
községi iskolai tanítókat illetőleg — a községi iskolaszékek 
tartoznak a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett 
s a 17. §-ban említett okmányokkal felszerelt kérvénye-
ket 1894. évi szeptember hó 25-ig az illetékes törvény-
hatósági közigazgatási bizottsághoz benyújtani. Ha ezt 
nem tennék, a 15. §-ban megszabott eljárás alkalmazandó. 

A törvényhatósági közigazgatási bizottságok az említett 
határnapig hozzájok beérkezett kérvényekről a kért állam-
segély összegének együttes megjelölése mellett, előzetesen 
rövid jelentést tesznek a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez és azután a kérvényeket egyenként tárgyalás alá 
veszik, hogy azok alapján az 1893. évi XXVI. t.-c. 11. 
§-ának a) pontja értelmében a bejelentett tanítói fizetések 
mennyiségét és a törvényszerű legkisebb tanítói fizetéssel 
szemben való hiányaikat megállapítsák. Községi iskolai 
tanítók fizetését már előzetesen, a díjlevél jóváhagyása 
alkalmával (5. §.) tartozik megállapítani a közigazgatási 
bizottság s ezekre vonatkozólag csak a netalán szükséges 
kiegészítő adatok beszerzése iránt kell intézkedni. 

A felekezeti iskolai tanítók fizetései mennyiségének, 
illetőleg az iskolafentartó által kiszolgáltatott résznek vég-
leges megállapítása végett a közigazgatási bizottság, szük-
ség esetén, ha a meglevő adatok elegendő felvilágosítást 
nem adnak, a helyszínén tartandó tárgyalást rendel el s 
erre egy tagját vagy a járási főszolgabírót küldi ki, egy-
szersmind értesíti a felekezeti főhatóságot, hogy annak 
megbízottja is részt vehessen a tárgyaláson, de azért a 
tárgyalás a felekezeti főhatóság kiküldöttének meg nem 
jelenése esetén is megtartandó. A tárgyalás ideje a kir. 
tanfelügyelővel előre tudatandó, hogy azon jelen lehessen. 
A helyszíni tárgyalás célja, meggyőződést szerezni arról, 
hogy az iskolafentartók saját anyagi forrásaikból a fizetés 
mily részét képesek kiszolgáltatni. A tárgyaláson meghall-
gathatók : az érdekelt tanítók, a hitközség elöljáróságának 
s az iskolaszéknek tagjai, valamint azok, a kik nem tagjai 
a hitközségnek és külön kötelezettség alapján tartoznak 
hozzájárulni a tanítói fizetéshez. A tárgyalás lefolyásáról 
jegyzőkönyv veendő fel, melyet a felekezeti főhatóság ki-
küldötte és a felekezeti iskolaszéki elnök vagy helyettese 
is aláír. 

20. §. 
A közigazgatási bizottság a készpénzbeli fizetésen 

kívül a terménybeli járandóságoknak és a földbirtok jöve-
delmének, úgyszintén a tanító részére biztosított kántori 
illetményeknek pénzértékét is számításba véve, határozott 
összeggel állapítja meg a tanítói fizetést. 

A közigazgatási bizottság kiváló figyelmet fordítson 
az 1893. évi XXVI. t.-c. 10. §-ának azon rendelkezésére, 
hogy a tanítói fizetések eddig megállapított és az iskola-
fentartók által saját anyagi forrásaikból kiszolgáltatott 
mennyisége továbbra is csonkítatlanúl kiszolgáltattassék, 
illetőleg államsegély igénybevétele céljából le ne szállít-
tassák. Különösen a helyszíni tárgyalások alkalmával kell 
erre ügyelni. 

Ha a közigazgatási bizottság tapasztalná, hogy ily 
eset előfordult volna, intézkedik, hogy az iskolafentartó 
az elvont fizetésrészietet is pontosan kiszolgáltassa és el-
rendeli a már esedékessé vált, de ki nem szolgáltatott 
fizetés behajtását. (15. §.) 

2 1 . § . 

A közigazgatási bizottság feladata még ugyanakkor, 
a midőn a tanítói fizetést megállapítja, megvizsgálni, hogy 
a segélyezendő tanító minősítvénye megfelel-e a törvények-
ben kikötött kívánalmaknak ? 

A kinek képesítése meg nem felel az 1868-ik évi 
XXXVIII. t.-c. 133. §-ában és az 1879-ik évi XVIII. 
törvénycikkben megállapított követelményeknek, az egy-
általában nem alkalmazható tanítói minőségben és ha az 
iskolafentartó a tanítói állomásról rövid határidő alatt el 
nem mozdítja, a közigazgatási bizottság tartozik az illető 
egyénnek a tanítói működéstől eltiltása végett a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez sürgősen jelentést tenni. 

A tanítói képesítést tanítói oklevéllel, illetőleg azokra 
nézve, a kik 1868. évet megelőzőleg működnek, a folytonos 
és szakadatlan tanítói működést igazoló szolgálati bizonyít-
ványokkal igazolandó. A magyar nyelvi képesítés meg-
ítélésénei az 1879. évi XVIII. t.-cikk intézkedéseihez kell 
alkalmazkodni és különösén ügyeljen a közigazgatási bizott-
ság, hogy az 1885. évi május 28-án 20.301. sz. alatt kiadott 
körrendelet alapján nem kell-e kifogást emelni a tanító 
alkalmazása ellen? 

A közigazgatási bizottság a tanító képesítésének meg-
vizsgálásánál a bemutatott okmányokat veszi figyelembe, 
de ha azok hiányosak vagy a magyar nyelvi képesítés 
tekintetében elegendő felvilágosítást nem adnak, az előző 
szakaszban említett helyszíni tárgyalást a vizsgálatnak ez 
irányban leendő megtartására is kiterjeszti vagy a kir. 
tanfelügyelőt utasítja, hogy saját vizsgálata alapján tegyen 
véleményes jelentést. 

22. §. 
A közigazgatási bizottság a tanító fizetésének meg-

állapítása és minősítésének megvizsgálása után az ered-
ményről jelentést tesz a miniszternek és bemutaja a tár-
gyalási iratokat. 

A közigazgatási bizottság e jelentésben részletes és 
indokolt nyilatkozatot tesz arra nézve is, hogy azon isko-
lára, melynél a tanító fizetését államsegélylyel kellene 
kiegészíteni, valóban szükség van-e a községbeli összes tan-
köteles gyermekek taníttatása érdekében és netalán fontos 
állami érdekekből nem lenne-e kívánatos a segélyezendő 
iskola megszüntetése ? 

Az 1893. évi XXVI. törvénycikk 13. §-a kimondja, 
hogy olyan községekben, melyekben több felekezet tart 
fenn népiskolát és azoknak mindegyike igénybe veszi az 
állami segélyezési, úgyszintén ott, a hol bár csak egy 
községi vagy hitfelekezeti iskola szorúl segélyre, de fon-
tos állami érdekek azt megkívánják : a valllás- és köz-
oktatásügyi miniszter a törvényhatósági közigazgatási 
bizottság meghallgatása után a tanító fizetésminimumának 
kiegészítéséhez kért állami segély megadása helyett a 
községi vagy felekezeti iskola megszüntetésével állami 
iskolát állíthat 

Ha tehát a törvény ezen rendelkezésének alkalmazá-
sára szükség van, akkor a közigazgatási bizottság a körül-
mények és indokok részletes előadása mellett a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez teendő jelentésében javaslatba 
hozza az illető iskolák megszüntetését. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a tett javas-
lathoz képest a törvényben nyert felhatalmazás alapján 



kimondhatja az ily iskolák megszüntetését s arról a fele-
kezeti főhatóságot, községi iskolákra nézve pedig a köz-
igazgatási bizottságot értesíti, megállapítván egyúttal a 
határidőt, a mely alatt az iskolák működésüket végleg 
megszüntetni tartoznak. A közigazgatási bizottság a járási 
főszolgabirák és városi polgármesterek útján ügyeltet arra, 
hogy a kitűzött határidőre az iskolák bezárattassanak s 
ha ez meg nem történnék, szükség esetén karhatalom 
alkalmazása mellett hatóságilag bezáratja az iskolákat. 

A miniszter azon esetre, ha a községben már fennáll 
az állami iskola s e részben a törvény célzatának az 
állam eleget tett, csak arról gondoskodik, hogy a meg-
szüntetett iskolák tanulóit az állami iskola befogadhassa, 
ha pedig ott még nem működnék állami iskola, elrendeli 
annak felállítását. (Folyt, köv.) 

A népiskolai tanítók magyarsága. 
A néptanítók kezébe van letéve a fiatal nemzedék 

szivének, lelkének képzése s első sorban tőlük függ, hogy 
azok hazafias érzelmet szívnak-e magukba, vagy pedig 
veszélyes nemzetiségi álmok mételyezik meg a minden 
benyomásra fogékony ifjú kedélyeket. Hogy e tekintetben 
nem állunk valami jól, azt már a közoktatásügyi miniszter 
úr évi jelentéseiből is tudtuk, a melyből láttuk, hogy még 
ma is, másfél évtizeddel a magyar nyelv kötelező okta-
tásáról szóló törvény meghozatala után, mily tekintélyes 
ama néptanítók száma, kik magyarul még csak nem is 
beszélnek. Még részletesebb adatokat közöl néptanítóink 
magyarságáról Jekelfalussy József statisztikus, ki minap 
az akadémiában tartott felolvasásában elszomorító ada-
tokat tár fel erre vonatkozólag. 

Adataink szerint 20.533 néptanító közül kerekszám 
1200, vagyis közel (5 százaléka nem beszélte nyelvünket, 
pedig e föltűnő nagy szám inkább alatta marad a való-
ságnak, semmint azt meghaladná ; mert valószínűleg nem 
egy tanító — tudván azokat a kellemetlen következményeket, 
melyek a magyar nyelv nem tudásából reá hárulhatnak — 
a magyar nyelv ismeretét még akkor is bevallotta, ha csak 
egy pár szót tudott is magyarul. 

Ha nem a nyelvismeretet, hanem az anyanyelvet 
tekintjük, a magyarok után mindj árt az oláhajakuak követ-
keznek 14"30 százalékkal, holott az írni-olvasni tudó 
népességben, a mint ismételve kiemeltük, csak 8'6 száza-
lékot foglalnak el. Az összes néptanítók közt a német 
anyanyelvűek 12'14 százalékkal, a tótok 7"81, a rutének 
211. a szerbek 2-08 százalékkal szerepelnek. 

Igen nagy azonban a különbség, ha az egyes hitfeleke-
zeteken belül vizsgáljuk a néptanítók nemzetiségi viszonyait. 
Az unitárius vallású néptanítók, az utolsó emberig, magyar 
anyanyelvűek s a reformátusok között is egy félszázad 
százalékra sem rúg az idegen ajkú néptanítók száma. 
Erős többséget képeznek a magyarajknak a római katho-
likus néptanítók közt is 72.97

0/0-al, valamint a zsidóknál is, 
6 8 . U 2

0 / o " r a rúgnak. Jellemző azonban, hogy míg az álta-
lános népességben a zsidó hitfelekezetben több mint 60%-kal 
magasabb a magyarság arányszáma, mint a katolikus egyház 
hívei közt, addig a néptanítók közt 4°/0-kal gyengébb, a 

mi arra mutat, hogy a zsidó népoktatás ügye nem nyug-
szik eléggé nemzeti alapon. Még roszabbul áll a magyarság 
a többi nem említett egyházak néptanítói közt. Az ágostai 
hitű néptanítók közül csak 41.,J3°/o vallotta magát magyar-
nak, 38.03°/0 ellenben németnek, 20.1 6% pedig tótnak; a 
görög katolikusok közül 20.1()°/0 magyarnak, 55.7T% oláh-
nak, 19M 4% ruthénnek; végre a görög keletiek közül 
magyarnak csupán csak 0 . 4 3% oláhnak ellenben 80.03°/o) 
szerbnek 1942°/o-

Nagyon érdekesek a két görög egyház adatai. A 
2107 keleti hitű tanító között számszerint mindössze csak 
9 akadt, a ki magyarnak vallotta magát, oly kis szám ez, 
hogy még a csekélyszámu óhitű magyarság szükségletét 
sem képes kielégíteni, a miből természetesen az követ-
kezik, hogy görög keleti hitű véreink jórészét is oláh 
tanítók tanítják. 

Sokkal erősebben áll a görög katholikus egyház 
tanítóinak magyarsága, itt a tanítók közt közel kétszer 
oly erős a magyar anyanyelvűek részesülése, mint az 
áltálános népesség közt; ezt azonban csakis a ruthén-tót 
elem hazafias érzületének s könnyen asszimilálódó hajla-
mának köszönhetjük, a mi kitűnik onnan, hogy míg a 
görög katholikus népességből átalában 29 százaléka esik 
a tót-ruthén elemre, addig a görög katholikus néptanítók 
között csak 22 százalék, míg ellenben az oláh ajkúak itt 
és ott csaknem teljesen azonos arányszámokkal szere-
pelnek. 

A mi a tanítók magyar nyelvismeretét illeti — ott 
noha lényeges módosulással — ugyanazt az irányt látjuk, 
mint az anyanyelvnél. A református és unitárius vallású 
néptanítók közül nincs egyetlen egy sem, a ki magyarul 
ne beszélne, a római katholikus tanítóknak is csak 
2-i9°/o"a nem beszél magyarul, az ágostai hitűeknek azon-
ban már 7.43, a zsidóknak 9.G9, a görög-katholikusoknak 
10.40, a görög-keletieknek pedig 2L3 ü

0/0-a. E percent-
számok kiszámításánál az összes néptanítókat, tehát a 
magyar és idegen anyanyeivűeket együttesen vettük. Ha 
ellenben azt nézzük, hogy az idegen ajkú tanítók közül 
hány százalék nem bírja a magyar nyelvet, természetesen 
még rosszabb eredményre jutunk. Ekkor azt látjuk, hogy 
legrosszabb az arány a németajkú zsidó tanítóknál, kik-
nek 30,j 2 százaléka, vagyis közel egyharmada nem beszéli 
nyelvünket. Azután következnek a görög keleti oláh és 
görög keleti szerb tanítók, az előbbieknek 21.95, az utób-
biaknak 19.32 százaléka nem érti nyelvünket. A görög 
katholikus oláhok közt kedvezőbb a magyar nyelv tudása, 
azoknak csak 14.1G százaléka nem tud magyarul, de itt 
is élesen kidomborodik a ruthének előnye, mert azoknak 
csak 8.94 százaléka nem beszél magyarul, dacára, hogy 
a mint említettük, tekintélyes részük teljesen asszimiláló-
dik a magyarsággal s a magyar anyanyelvűek között 
fordul elő. 

A 63 vármegye között — területükön fekvő törvény-
hatósági! városokat is oda foglalva — 27-et találunk, hol 
a magyar ajkúak felét sem teszik a néptanítóknak. Külö-
nösen kedvezőtlenek az állapotok a Maros-Tisza szögé 



ben és Erdélyben, az előbbinél csak az egy Csanádban, 
az utóbbinál csak a négy székely megyében képeznek 
abszolút többséget a magyar ajkú néptanítók. Még tanul-
ságosabb, ha a magyarul nem is beszélő tanítókat vesz-
szük megyénként szemügyre. 15 vármegyében az összes 
tanítóknak több mint 10 százaléka egyáltalán nem is 
beszél magyarul és pedig Krassó-Szörény megyében 13'76 
százalék, Szebenben 3093, Nagy-Küküllőben 25 00, Hu-
nyadban 22"22, Mármarosban 22-00, Besztercze-Naszód-
ban 20 29, Fogarasban 18'65, Alsó-Fehérben, Kis-Kükíillő-
ben, Sárosban több mint 17, Szolnok-Dobokában, Tren-
csénben, Turóczban több mint 16, Temesben 1542, 
Árvában közel 13 százalék. 

T Á R C Z A. 
A római egyház vallási ereklyéi. 

Köztudomású dolog, hogy a római egyház reliquiái-
nak száma végtelen. A trieri varratlan köntös, melynek 
körülbelől ezelőtt két évvel történt kiállítását Korúm püspök-
nek köszönhetjük, s az argenteuilli, melynek f. évi május 
14-től június 10-ig való kiállítását a versaillesi püspök 
csak a napokban tudatá körlevelével, akkor fognak igazi 
fenyőkben tündökölni, ha azon reliquiák között tüntetjük 
őket fel, melyeket a római egyház oly féltékenyen őriz. 
Trede-nek nem rég megjelent munkája (Das Heidenthum 
in der römischen Kirche) eléggé bizonyítja, hogy mily 
számos reliquiákkal birtak a görög és római antik tem-
plomok; csak az a különös, hogy 300 esztendő óta oly 
siri csend uralkodik! A majd idők múlva felfedezendő 
reliquiák valahol a föld alatt, vagy ki tudja hol várakoz-
nak csendesen felfedeztetésökre, mint a San-Jago de Com-
postellában a lefejezett Jakabnak teste a 9-ik században 
fedeztetvén fel, vagy mint a golgothai keresztek, melyeket 
Macarius püspök 326 körül ásatott ki Jeruzsálemben, 
Konstantin anyja, Helena számára. A pogányság kiveszése 
alkalmával bámulatos tömege került napfényre a reliquiák-
nak, bár Eüséb, Konstantin kortársa és történetirója, csak 
Jézus sírjának feltalálásáról, s az öt keresztszegről teszen 
említést. 

Dehogy a reliquiák áttekintését a varratlan köntössel 
kezdjük, 1627-ben, Trierben, a nagyhercegi kápolnában 
feltaláltatott a második varratian köntös egy része; erre 
még ugyanazon évben heves vita fejlődött ki a főkáptalan 
és a püspök közölt, előbbi a köntös valódiságát bizonyít-
ván. Kóma is így nyilatkozott, míg a köntös történetirója, 
dr. Marx így ír : »Az ügy eldöntetett. Egy a tényállás 
megvizsgálása céljából kiküldött bizottság a köntöst valódiat-
lannak nyilvánítá, mely ítéletet 1631-ben Róma is meg-
erősíté* ! így születnek meg a reliquiák történetei, Az a 
második köntös, melynek egy darabja Trierben volt, époly 
valódi tehát, mint a másik, mely ugyancsak egyházilag 
kanonizáltatott. De mikép ismerhette el a pápa a két 
köntös valódiságát, kérdezzük mi, a XIX. század naiv em-
berei ? Ezekkel az aggodalmakkal a pápák nem igen tö-
rődtek, hiszen megszámlálhatatlan egész és darab köntös 
volt forgalomban! 

A köntösök között legrégebbi a galátiai, mely már 
Toursi Gergely krónikájában, a VI. század végén említ-
tetik. Ezzel egyidejűleg kerül napfényre egy másik köntös 
is Safed-ben, mely később Jeruzsálembe került. Százado-

kon keresztül említik a kronikások, s hogy valódi csuda-
tettei bizonyították. Egy sokkal veszedelmesebb konkurrense 
akadt azonban a trieri köntösnek az argentemlli-ben, 
1156 körül, tehát a trierivel egyidejűleg, s bár a hugonot-
ták 1567-ben valószínűleg megégették, mert hiszen az 
1789-iki forradalom Argenteuill fölött is elzajlott, mégis 
a versaillesi érsek által az aranyozott ládácskával együtt 
valódinak nyilváníttatott Ez az, mely most közszemlére 
s imádásra lesz kitéve. 

A római laterán reliquiái között is akad egy köntös. 
Konstantintól való — mondja egy történetíró — azon 
időből, midőn ez a lateráni templomot építteté, s egyéb 
reliquiákkal együtt a Titus által hozott szövetségládába 
tétetett. E köntös már a XII. században említtetik s a XII. 
és XIII. század összes reliquia-kimutatásaiban feltalálható. 
Majd Waldemár brémai érsek is hoz egy köntöst a lokhumi 
kolostorba, melynek további sorsáról azonban, mitsem 
tudunk. 

899-ben, Spanyolországban is feltűnik egy köntös, 
s egy ismét Ouiedóban, mely valószínűleg 800-ban is ott 
volt már. Több pápa által valódinak tartatott. Angolor-
szágban is akadnak darabok a köntösből. — 1114-ben 
Richárd kardinális, pápai nuncius a mainczi s a jakab-
hegyi kolostornak ajándékozott reliquiákat, köztök az Úr 
varratlan köntösét is. Egy része a varratlan köntösnek 
már a XI. században a Gent melletti szent Péterről 
nevezett benediktinus zárdában van, egy másik rész Bel-
gium Flines nevű városában. Mabillon szerint a francia-
országi Corbie benedekrendi kolostorban is van egy része 
a köntösnek, a mely kolostor két protokollumából (1270 
és 1286) még a következő reliquiákat sorolja fel: Krisztus 
vére, haja, de umbilico, praeputio, ruhái, s minden mi 
Krisztustól e földön feltalálható, lournusban a benedek-
rendi kolostor krónikája azt mondja, hogy 875 körül 
Geils ajándékozása útján a kolostor mindazon ruhák bir-
tokába jutott, melyeket Jézus születésétől kezdve viselt. 
A köntös szegélye, melyet az evangélium szerint a vér-
folyásos nő érintett még a mult században a kölni Szent 
Barbara karthausi zárdában volt és sok nőn segített. Majd 
meg Bonifacius Baltazar jogász, később püspök arról tudó-
sít, hogy a köntös az Ő idejében Frankfurtban Őriztetett. 
Köntös darabok találhatók még a toskánai Monté del'Aver-
nia-i Ferencz-rendieknél, továbbá Mantuában és Mallor-
kában, utóbbi a köntös azon részét hirja, mely a late-
rániból hiányzik. A konstantinápolyi Sofia templomban 
levő köntös a város elfoglalása alkalmával a törökök 
által a kaukázusi Grúziába vitetett. Ugyaninnen került 
egy köntös Moszkvába, melyet a perzsák raboltak el, de 
hogy a moszkvai köntös ama konstantinápolyi-e, vagy 
egy Ősrégi gruziai reliquia, mely egy monda szerint már 
Miriám király idejében (265—318) Machethában, Grúzia 
előbbi fővárosában őriztetett, ezt természetesen sem Sybel-
Gildemeister, sem más bebizonyítani nem képes. 

Más tradíció szerint a köntös a Sofiával együtt a 
törökök kezébe került, s ez inkább megfelel a valóságnak. 

Vannak, kik a Sybel-Gildemeister-féle irat ezen részét 
meg akarták támadni, azon megjegyzéssel, hogy hiszen nincs 
20 egész varratlan köntös, mint a hogy ő mondja; de 
mivel az említett irat nem vindicálja magának a tökéletes 
hitelességet, s csak 20 helyet említ, hol a köntös darabjai 
vannak, bátran feltehető, hogy száz meg száz hely van 
még, mely hasonló köntösökkel dicsekszik, mindenik a magáé 
számára követelvén az eredetiség jogát; persze a jó urak 
mit sem akarnak hallani azon középkori nézetről, melyet 
a trieri tradíció is bizonyít, hogy Jézusnak csak egy kön-
töse volt, mely vele együtt nőtt. Igen hihetetlenül hangzik 



ez elöltök, s inkább több ruhát diktálnak Jézusra, csak-
hogy a sok köntösnek hitelt szerezzenek. 

De egészítsük ki azt a gazdag muzeumot, melyet a 
római egyház bír a keresztyén régiségekből. 

A varratlan köntös mellett meg van azon bibor-
palást, melybe öltöztették Jézust a katonák, a lateráni 
templomban őrzik, míg darabjai München-Goldbachbsin, 
Achenben. s a franciaországi Long-pont-ban, s még sok 
helyen. A nádvessző darabjai, melyet a katonák gúnyból 
adtak Jézus kezébe, Achenben vannak, míg a párisi Notre 
Dame a töviskoronával dicsekszik. Ennek darabjai a római 
Szt-Sebestyén templomban s a nápolyi dómban. Az oszlop 
melyhez korbácsoltatásakor kötve volt, s a korbács Burt-
scheidb&n, a kötél darabja Achenben. 

A többi kínzó-eszközök sem vesztek el! A római 
»Szent-Jeruzsálem® templomban levő Heléna kápolnában 
egy több láb magas domb van a golgothai földből alkotva. 
Oly szentnek tartják, hogy évenként csak egyszer, március 
20-án a kápolna felszentelési évfordulóján, mehetnek l e a 
nők, s e kápolnában levő oltáron csakis a pápa, s a »Sant-
Croce«-i kardinál misézhetnek. Itt vannak a kínzó-eszközök 
is. Bár ez nem zárja ki, hogy másutt is ne mutogathassák 
őket. Achenben van azon lándzsa, melyet a katona 
Krisztus oldalába bocsátott. Tudvalevőleg a keresztesek 
által találtatott fel Antiochia ostroma alkalmával, innen 
került először Nürnbergbe. VI. Innocenc pápa 1354-ben 
kiadott bullájában megerősíti. Majd 1496-ban Szent-Lajos 
Párisba viszi, honnan Bayazend szultán, hogy testvérét a 
római fogságból kiszabadítsa, Rómába küldi; ma ez a 
Bayazed lándzsa a Szt-Péter templomában levő VIII. Innocenc 
pápa köszoborának kezében van. 

A márványlépcső, melyen Jézus Pilátus előtt állott, a 
Lateránban őriztetik, míg a Veronika kendője a Krisztus 
képével a Szt-Péter templomban. Első csodája Rómába 
hozatala után Tiberius császár megyógyítása volt. A szivacs 
darabjai, melylyel Jézust itatták, Long-pontban, Finesben, 
Achenben, München Goldbacbban, logice azon helyeken 
van, hol a dárda darabjai, mert hiszen arra volt feltűzve! 

A kereszt részeinek száma végtelen. Természetesen 
mindenik a magáét tartja valódinak, melyet azzal akartak 
bizonyítgatni, hogy a kereszt azt szétforgácsoltatás dacára, 
mindig egész maradt. Rómában, Santa-Croce-ban több 
darabja van a bűnbánó lator keresztjének. Egy egész 
rakás kereszttöredék van Achenben Burtscheidban ; tekin-
télyes darabok Maastrichtban. M.-Goldbachban stb. 

A keresztfeliratot a római Santa-Cruce bírja, ugyan-
itt találtatván fel 1492. február 1-én VIII. Innocencius 
alatt. A héber sorok olvashatatlanok, a római és görög 
szövegű feliratok héber szokás szerint jobbról balra olva-
sandók; csak az a baj, hogy a feltaláló oly bölcs ar-
cheolog, és nyelvész volt, hogy a héber Írásmódot túlságba 
vivén, még az egyes hetüket is fordítva festette 1 De-Waal 
e hibát takargatni akarván azt mondja, hogy az a római 
katona, ki a héber felirat készítésével volt megbízva, okozta 
e zavart benne. De bármint legyen is a dolog, 1496. julius 
29-én a pápa, VI. Sándor canonizálta. 

Térjünk a keresztszegekre. 1587-ben Bugatus Gáspár-
nak az a gondolata támadt, hogy a monzai lombard 
korona vaskarikájában egy keresztszeg van. Nosza, a mint 
ez a nézet mind általánosabbá lett, sietett a pápa a sze-
get valódinak nyilvánítani (1717. ápril 7-én). Fontanini 
számítása szerint, ki hogy úgy szóljunk, a reliquia vizs-
gáló és hitelesítő-bizottság tagja volt, a monzai szeg már 
a huszonötödik. A tudós Muratori, s a későbbi XIV. Bene-
dek hiába mutattak rá ezen reliquiák kétes eredetére. Egy 
van belőlük a párisi »Notre-Dame«-ban, egy-egy Achen-

ben, Trierben, Bambergben s a nápolyi »St-Patricia«-ban, 
mely utóbbi, azelőtt minden Nagy-Pénteken vért izzadott! 

A Jézus vérénél — mert ilyen is van — különbség 
tétetik az eredeti, s azon vér között, mely csodálatos 
módon ostyák által izzadtatott. Régebbi dogmatikusok állí-
tása szerint eredeti vér nincs e földön, míg a későbbiek, 
mint Suarez, Valenzia s a jezsuiták e nézetet elvetették, 
hivatkozva pápai tekintélyre! Tehát Jézus véréből van 
még e földön! így 1247-ben III. Plenrik a jeruzsálemi 
patriarchától kapott, ilyent egy bizonyítólevéllel együtt, 
Szent Lajosnak meg a templáriusok kedveskedtek vele. 
A brügge-i szent vér 1309-ig minden pénteken folyékonynyá 
vált. A lateráni templomban két üveg (!) vér és víz volt 
(valószínűleg van is), mely Krisztus keresztül döfött olda-
lából folyt ki. Hogy még megvannak azok a kockák, 
melyekkel a katonák sorsot vetettek Jézus köntösére, az 
nagyon természetes! Egy darab M.-Goldbachban van. 
Wilmowsky szerint I. János érsek a köntöst tartalmazó 
ládának a trieri főtemplom Miklós oltárából való kivétele 
alkalmával, a köntös mellett, egy csontkockát is talált. 
Wilmowszky szerint a kocka később tétetett oda a köntös 
ismérve gyanánt. Mi pedig azt hiszszük, hogy a kocka 
époly kevéssé reliquia, mint a köntös, s bizony a naiv 
középkori elmék előtt dokumentum lehetett volna ép az 
ellenkező nézetre! 

A »perizonium Domini«, s azon kendő, melylyel 
Krisztus arca a sírban le volt takarva, Achenben van, 
utóbbinak darabjait az Achen mellett levő Korneilymünster-
ben is mutogatják. Ugyanitt van a takarók egyike, melybe 
Nikodémus és arimathiai József Jézus testét takarták, 
felét azonban 876 ban Compiegnenek kellett átadnia. Az 
Úr sírjának földéből találunk Achenben, M.-Gladbachban, 
Santiago de Compostellában. 

Farkas Kálmán, 
(Vége köv.) s. lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Bessenyei György. A Bihari Remete vagy a világ így megyen. 
Holmi. Előszó XXX11. 1. irta Széli Farkas. A mű 168 1. Debreczen, 

nyom. a város könynyomdájában. 

(Folytatás és vége.) 

Elhagyatva, kitaszítva, gyanúsítva mily elkeseredés 
vehetett erőt B. borongó lelkületén. Hozzájárulhatott még 
elhatározásának megérlelésére a szenvedély által sugallott, 
dac. Sebzefte lelkét a félreismertetés azok részéről, kik-
nek érdekében megmozdított minden követ. Nem tudott 
fölemelkedni ama magaslatra, a honnan mindezt békés 
nyugalommal hordozhatta volna el, inkább önkénytesen 
oda dobta magát áldozatul az akkori idő áramlatának. 
És volt örömhalleluja Bécsben és a papok táborában. 
Pedig ez az örömhalleluja hiában zengett föl, mert Besse-
nyei nem lehetett eszköz a papság kezében. Ez a számítás 
dugába dőlt. Lelkében elfásulva vonult a rideg magányba 
s ott írta meg a »Bihari Remetét«, melyet most Széli 
Farkas adott a nagy nyilvánosság elé. Hü tüköré ez a 
munka az ő bús kedélyvilágának, de egyúttal fenkölt 
gondolkozásmódjának is, egyszersmind kétségbevonhat.lan 
pecsétje annak is, hogy ő elhagyott egyháza tanaival nem 
szakított, sőt bűnbánó gyermek módjára ahhoz híven s 
azután talán még erősebben ragaszkodott. Élete egyhangú-
ságának egyetlen földerítője László testvérének leánya 
Anna volt. E no, a mint Széli Farkas egy másik művé-



ben rajzolja — igyekezett enyhíteni utolsó éveinek rideg-
ségét. Igen istenfélő aggleánv volt. Egyedüli dísze ezüst 
aranyos öv, kezében a bibliával. Együtt laktak s nem 
tehető föl, hogy ez a szigorúan kálvinista nő kath. irányú 
művekkel foglalkozott volna bátyja társaságában. Csaknem 
biztosra vehetjük, hogy mint egy vigasztaló angyala eny-
hítette a reámért súlyos fájdalmakat. 

A Bihari Remete kesereg, panaszkodik, de egyúttal 
mint bölcsész megnyugszik Isten akaratán s vigasztalást 
talál abban, hogy a megtörtént dolgon változtatni nem 
lehet. Erősen érvelvén a szabadakarat létezése mellett, 
azt az emberi méltóság koronájául tekinti s aztán áttér 
a lelkiismeret tárgyalására, miközben így okoskodik: »a 
bennem élő hit ellen hinni lehetetlen, de hazudni lehet. 
Kényszerítbetné-e hát az egész világ veréssel lelkemet, 
hogy ne ítéljen és lélek nélkül vegyek magamhoz hitet, 
olyat, melyet az a részem, hol egyedül lakhatik a hit, 
magából kirekeszt. Hol maradjon meg nálam ez a hit, 
mely lelkemben magának helyet nem talál és értelmemben 
meg nem ülepedhetik?* Ha többet nem idéznénk is, már 
e rövid pár sor is híven jellemzi az ő meggyőződését és 
homályosan mutat ama kényszerre, a mely alatt neki más 
hitet kellett hazudnia. Azért sóhajt így : kényszeríthetné-e 
az egész világ veréssel az én lelkemet! Nem kényszerít-
heti. Ő megmarad annak bensőleg a mi volt. Az a külső 
már csak olyan, mint a festék a porcellán anyagon. Bele 
égették, de idővel mégis halványul s néha egészen elko-
pik. Az még maga nem a porcellán. Ezután a Bihari 
Remete az érzésről, szánakozásról és az igazságról érte-
kezik egy fejezetben. Mivel mi csak azon helyekre fekte-
tünk rövid ismertetésünkben súlyt, melyek Bessenyeinek 
hitváltoztatására vonatkoznak, mellőzzük az egyes fejeze-
tek ismertetését s csak annyit említünk meg röviden, hogy 
az iró a maga bölcsészeti okoskodásait és érveit az élet-
ből vett gyakorlati példákkal illusztrálja, hogy azok annál 
könnyebben átérthetők s felfoghatók legyenek. Bessenyei 
tehát a gyakorlati bölcsészet úttörője gyanánt lép föl. 
Látszik művén, hogy ismeri Voltaire-t, Rousseaut, de 
mindamellett a materiaíismustól nagyon távol áll s inkább 
a rationalismusnak hódol. Bizonyítja azt a »természet 
veszedelme* című fejezet is. hol az embert a természettel 
állítván szembe, amaz elsőről azt állítja, hogy az mindent 
felforgatott. Azt mondja, hogy az ember sokáig élhetne, 
de élete mődjáv-al gutaütését sietteti. Elkeseredve panaszko-
dik a remete, a természet újjal mutatja, hogy az emberek 
egymás segedelmére születtek, azonban gyűlölik, ölik, vág-
ják egymást. Az ember egymásnak irigye, titkos, majd 
nyilvánvaló ellensége, pedig nem lehet el egymás nélkül. 
Vizsgálván e fercíeségeknek okait, ily következtetésre jön: 
»itt olyan hullámos tenger merül föl előtte, melyen kikötő 
helyet sehol sem talál. Végre mégis, ott állapodik meg, 
hogy az igaz értelem lehet igazi vezére az embernek. A 
hol az értelem tévelyeg: ott az ember is okvetlen elbukik. 
Eztán a »Hirnév« tárgyalását veszi föl, mire kimondja 
nézetét, hogy a világi dicsőség nevet szül, de valóságos 
boldogságot nem adhat, de azért az elmétől a dicsőségre 
való vágyat elvonni nem lehet. Ezen egyetlen vágyódás 
borítja el a világot bűnnel és országos veszedelmekkel. 
A jó cselekedetekről elmélkedvén, a reform, egyház hit-
elvével ellentétben áll, midőn hangsúlyozza, hogy a jó 
cselekedetek szükségesek a mi megigazulásunkra. Itt, csakis 
ezen a helyen látszik meg rajta nem a kath. befolyás, 
de a gyakorlati bölcsészet hatása. Ő itt nem az irgalom 
Istenét nézi, de olybá tekinti az Urat, mint a ki a jó 
cselekedetekért jutalmat ád. Nem jut eszébe a világmeg-
váltó Jézusnak áldozata és örök érdeme. Hiszen mi sem 
vonjuk kétségbe a jó cselekedeteknek szükségét, de első 

alapul tekintjük a hitet. Ez a gyökér, s ebből önkényt 
kell kifejlődniük a virágoknak s gyümölcsöknek. A meg-
igazulásról szóló fejezetben ily vallomást tesz : »ha azon 
tudományt, melyben neveltettem, megragadom, természe-
temnek okosságával, szokással való hitet soha magamnak 
többé nem szerezhetek. Majd így folytatja : >szükségből, 
kényszerítésből, félelemből vallhatom számmal azt, a mit 
szivemben megvetek/« Szeretné mintegy magát is menteni 
vallásváltoztatásaért eme szavakban: »legnagyobb oka 
van állandóul egyben maradni, ha különben sorsának 
ostorozása változtatásra nem kényszeríti, mely dolog a 
becsületnek mindig hervadást okoz: az ilyen értelem-
köteles mégis e világon minden jót elkövetni, mint társa-
ságbeli lakos*. Látszik e sorokból, hogy Bessenyei nagyon 
megbánta tettét s mindig a jócseíekedeíek palástjába sze-
ret burkolózni. Ezeket tekinti ezentúl az ő vallásának 
alapjául. Többféle bölcsészeti kérdésre terjeszkedik ki a 
magyar bölcsész, a kit olvasottság, önálló gondolkodás 
jellemez. Jól írja müve zárszavában : gondolat-tenger áradt 
fejemre. Lehetetlen volt nyugodnom, míg le nem írtam. 
Megvan. Megkönnyebbültem. Csakugyan megkönnyebbül-
hetett, mert ugy tekinthetjük-e művét, mint a hánykolódó 
lelkiismeretnek maga mentségét, önigazolását. Bírója a 
nagy Isten, a világ, tanuk gyanánt az emberek szerepel-
nek. És ő mindegyik kérdésre Őszintén, meggyőződése 
szerint felel. Néha maró gúnynyal, néha fájdalmas, keserű 
érzéssel, de mindenütt erős logikával. Csak ott egy kissé 
túlérzékeny, hol vallási kérdéseket ölel föl. Belekapaszko-
dik mint valami szalmaszálba, a jócselekedetekbe s ezekre 
a kavicsokra épííi föl okoskodása kőfalait. Itt már csak-
ugyan kiderül, hogy maga mentegetőzése végett szedi elő 
ez érveket s nem a meggyőződés fegyverével harcol. Ott 
beszél igazán és meggyőző erővel, hol lelkét mintegy 
föltárja az olvasó előtt, ott a hol nem okoskodik, de mé-
lyen érez, mint p. o. a Bihari Remetéhez csatolt Holmi-
hun: »vizsgáld meg eszerint jól a dolgokat, majd találni 
fogod, hogy az embernek, a ki 15—20 esztendőt valamely 
vallásban elért: azt Önkényt elváltoztatni lehetetlen. Ha 
azért nevelt ember vallását változtatja, arra mindenkor 
más dologtól erőitettetik, és sohasem fog szíve új vallásá-
hoz s azoknak embereihez úgy forrni, mint azokhoz, 
a kikkel nevekedett. Nehéz nekünk édes atyánk, édes 
anyánk tanításait, édesgetéseit szivünkből kiragadni — 
megítélheted hát, hány igaz vallását fordított halandó 
lehet e földön? 

De legkiválóbban bizonyít a mellett, hogy Bessenyei 
soha sem lehetett igazi katholikussá, a következő passus: 
»ha kálvinista vagyok, hogy hiteted el velem a római 
öreg pápa-püspöknek csalhatatlanságát ? a szentírásból, 
melyben sem conciliurnot, sem pápa nevet nem találsz ? 
Mikor két pápa volt, melyet közületek sem tagad senki, 
mivel magatok írjátok, és egyik pápa felülkapván a mási-
kon, conciliurnot hirdetett, melynek fején ülvén, közaka-
rattal a másikat anti-pápának, ördöngősnek mondotta — 
mondd meg, melyik volt közülök csalhatatlan? Hol vannak 
(a bibliában) a szenteknek imádása, csodálatos képei? 
Hol van a papok gazdagsága ? Hol az utolsó kenet ? Hol 
a papi nőtlenség ? Hol az olvasó ? Hol a Krisztus testének 
isteni-emberi természetével való megétele? Hol bizonyítod 
be ezeket a szentírásból? És így tovább. 

Napnál világosabb mindezekből, hogy Bessenyei élete 
fogytáig megmaradt az, a ki volt. Szabad gondolkozású 
protestáns. Majd későbben meghasonlott kedély. Az élet 
küzdelmei közben kapott fájó sebeket a bölcsészet balzsa-
mával igyekezett enyhíteni. Elérte-e ezen vágyát, lecsilla-
podott-e teljesen lelki háborgása? azt nem tudjuk. El-
vonultságából, a világból való el zárkózottságából azonban 



azl lehet következtetnünk, hogy fájó sebe nem gyógyult 
be soha, s attól csak a békéthozó halál mentette föl. 

Bessenyei korának s a kor előítéleteinek áldozata 
volna. Ha későbbi időkben születik vala s ugyanazon 
eszmékkel lép föl: meglehet, törekvéseit siker koronázza 
A ratio educationis nem lehet volna az a botránykő, 
melyben elbukott, de sőt dicsőséges diadalának talpkövévé 
változott volna. Ily szempont vezérelt minket is bírálatunk-
ban. Ez lebegett Széli F. előtt is, midőn ez oknyomozó 
tudós egészen üj világításba hozta az annyira gyanúsított 
Bessenyei jellemét. Kétségtelen igaz marad mindamellett is, 
hogy szenvedélye helytelen útra terelte, de vegyük figye-
lembe, hogy ő is ember, gyarló ember volt s midőn látta, 
hogy mindenki elhagyja Őt az övéi közül, habár százszor 
megsiratta is, oda tereltelett, honnan aztán többé visszatérés 
nem lehetett. Az irodalomtörténet múzsája köszönettel tarto-
zik Széli Farkasnak, hogy e nagy érdemeket szerzett magyar 
írót kitisztázta s úgy állította elénk, mint olyat, a kit nem 
elítélni, de bizonyos tekintetben szánnunk kell. A jövő 
prófétáját a jelen mindig megkövezi. 

Végül megjegyezzük, hogy a Debreczen városi nyom-
dának dicséretére szolgáló műnek előállítási költségeit 
Bessenyei Lászlóné szül. Hegyessy Lujza úrnő viselte. A 
példányok közforgalomba nem bocsáttatnak, de mindazon 
nyilvános tanintézeteknek, hol a magyar irodalom tanít-
tatik, megküldetnek. Meg vagyunk győződve afelől, hogy 
a ki e müvet figyelemmel átolvassa, velünk együtt érez. 

Könyves Tóth Kálmán. 

BELFÖLD. 

Az országos lelkészi gyám intézet a 
konventen. 

A konvent a bizottsági jegyzőkönyv kapcsán fel-
terjesztett s már indokolásával együtt ismeretes gyám-
intézet alapszabály-tervezetét általánosságban elfogadta és 
haladéktalanul részletes tárgyalás alá vette. 

Az 1 §. részletes tárgyalásánál Fejes István az utolsó 
mondatban említett s az országos lelkészi nyugdíjintézet 
megalkotásának tervét, mint nem zsinati végzésen alapulót, 
az egész tervezetből kihagyandónak vélte. A konvent 
azonban e kiváló fontosságú ügynek elejtésébe semmi 
szin alatt bele nem egyezhetvén, az 1. §-t ismert szövegé-
ben fogadta el. 

A cím (2. §) elfogadtatott. A 3. §. trágyalásánál fel-
olvastatott Szőts Farkas theol. tanárnak már a bizott-
ságban megtelt s most részletesen indokolt indítványa, 
mely szerint a lelkészi gyámintézetbe permissive a theologiai 
tanárokat is vegye fel, akik csak olyan rendes, felszentelt 
lelkészek, mint az eldézsiás papok, s akik épen ezért az 
országos tanári nyugdíjintézetnek nem lehetnek tagjai. 
Szász Domokos nem emel elvi kifogást e kérelem ellen, 
csak azt javasolja, hogy az egyházkerületek, mint a theol. 
tanári állásokat fentartó testületek a 24 § 3. pontja 
értelmében a fizetés 1°/0-ában megállapított fentartói járu-
lekok fizetése iránt megkéredztessenek. iíf^rovics Gyula ellenzi 
a theol. tanárok kötelező, de helyesli a permissiv felvételét 
s egyszersmind kimondatni szeretné, hogy ezzel a gyám-
intézeti ellátással a theol. fentartó testületek még nem 
tesznek eleget azon kötelességöknek, hogy a tanároknak 
nyugdíjintézetet tartoznak állítani. Fejes István a theol. 
tanárok érdekében kéri az indítvány elejtését, mivel az 
által csak a theol. tanárok károsodnának, a kik számára 

már pl. a tiszáninneni egyházkerület nyugdíjintézet alko-
tását tervezi, mely nvgdíjintézet jóval nagyobb gyám-
összegeket nyújthatna, mint a jelenleg tárgyalás alatt álló 
javaslat. 

A konvent mindazonáltal elfogadta a theol. tanárok-
nak a gyámintézetbe permissive — nem kötelezőleg — 
való beléphetését. 

A 4 - - 1 8 ig terjedő §-ok minden változtatás nélkül 
hagyattak. 

A 18. §. 2. pontja, melynek értelmében az árvák 
évjáradéka megszűnik, ha olyan egyházi vagy iskolai 
segélyben részesülnek, melynek összege a neveltetési segély 
összegét meghaladja, Tisza Kálmán indítványára töröltetett, 
mert nem méltányos dolog, hogy az árvától az apja által 
szerzett jótétemény megvonassék, ha a saját szorgalmával 
valamely ösztön- vagy jutalomdíjra tette magát érdemessé. 

Az 10—24. § ok eredeti szövegezésűkben fogadtat-
tak el. Hosszú és tartalmas vita fejlődött a III. szakasz 
tárgyalásánál, mely a gyámalapjövedelmét határozza meg. 

A 24 §. 3. pontja kimondja, hogy minden lelkészi 
állomást fentartó egyház köteles a gyámintézet részére 
papja fizetésének 1%-át fizetni, de ha valamelyik egyház 
kerület más e célra felhasználható alapokkal (államse-
gély stb.) rendelkezik, ezen 1%-nyi fentartói illetéket az 
eklézsiák helyett az egyházkerület fizetheti. Többek hozzá-
szólása után meghagyatott az eredeti szöveg, kibővítve 
Tisza K. indítványára azzal, hogy az egyházmegyék is 
fedezhetik a szegény eklézsiák járulékát. 

A 4. pontnál Mocsáry Lajos soknak találja a köz-
alapnak a gyámintézet tőkéjéhez 100 ezer forinttal való 
hozzájárulását, mivel ez az összeg a közalap vagyonának 
mintegy ötödrészét teszi. Elég nagy összegnek tartana 
50 ezer forintot is. A konvent többsége e pontot is meg-
hagyta gróf Degenfeld József talpraesett felvilágosító szavai 
után az eredeti szövegben, rnelyszerint a közalap 4 év 
alatt 25 ezer frtos részletekben 100 ezer tőkével, az eddig 
félretett 44 ezer frt gyám intézeti tőkével és évenként a 
közalap tiszta jövedelmének 10%-val segíti a gyámintézetet. 

A gyámintézeti alap kezelésének módjára nézve a 
következő két kérdés körül forgott: vájjon a gyámintézeti 
alapot, az alapszabály-tervezet által említett módon a 
konvent által megbízandó valamelyik egyházkerület mintegy 
házilag kezelje-e, vagy pedig valamelyik jóhírű magyar 
pénzintézet. 

Ezen elvi kérdésekről már a bizottság ülésein is volt 
szó, s akkor a bizottság elnöke és előadója megbízattak, 
hogy tudják meg a földhitelintézettől, milyen feltételek 
alatt volna hajlandó a gyámintézet vagyonát kezelni. 

E megbízatásban eljárván a bizottság elnöke, Szász 
Domokos előadja, hogy a földhitel intézet szívesen vállal-
kozik a gyámalap kezelésére, de kiköti, hogy az intézet-
nek minden befolyó jövedelme, pénzei, tőkéje az általa 
kibocsátott 4%-al kamatozó záloglevelekbe féktettessenek. 

Szász Domokos e feltételekre azonnal el is mondta 
a maga megjegyzéseit. Szóló nem tartja célravezetőnek 
és hasznosnak a gyáminfézet vagyonának 40/0-os föld-
hitelintézeti záloglevelekbe való elhelyezését akkor, mikor 
41/2°/o"os záloglevelekbe is elhelyezhető vagy pedig jelzálog-
kölcsönök alakjában még 41/2°/0-nál is nagyobb előnynyel és 
minden kockázat nélkül gyümölcsöztethető. Hivatkozik az 
erdélyi egyházkerület példájára, mely kerületnek 1 millió 200 
ezer forintja van elhelyezve jelzálogkölcsönökben, s ez az 
elhelyezés mintegy 12.0C0 frt jövedelmi többletet eredménye 
zett már az egyházkerületnek. A földhitelintézet 4°/0-os 
kezelése mellett a gyámintézetnek nagy kamat és jöve-
delem vesztesége, illetve »lucrum cessans«-a támadna. 
Kéri a konventet, hogy a bizottság javaslatát fogadja el 



s a kezelést valamelyik egyházkerületre bízva, a gyám-
intézeti értékeket jelzálogkölcsönökbe, vagy közalapi töke-
segélyekbe fektesse, melyek szintén 5°/0 jövedelmet adná-
nak a gyámintézetnek. Báró Bánffij Dezső sajnálja, hogy 
nem osztozik szeretett püspöke, Szász Domokos nézeté-
ben. Szerinte az erdélyi értékpapír-spekulációnál is több 
volt a szerencse, mint a reális biztosság. Ellene van annak 
is, hogy a kezelés és gyümölcsöztetés elvei alapszabály-
szerüleg állapíttassanak meg. Indítványozza, hogy a ter-
vezetnek a kezelésre vonatkozó §-ai tétessenek vissza 
a bizottsághoz, oly értelemben való átdolgozás végett, 
hogy a gyámintézet pénzeit pénzintézet kezelje, úgy mint 
a közalap vagyonát. 

Fejes István a javaslat alapelveit óhajtja megha-
gyatni. mivel szerinte a földhitelintézet semmi különösebb 
előnyt nem nyújt a gyiimölcsöztetést illetőleg, csak az 
értékeket őrzi meg teljes biztosságban. 

Gróf Dégenfeld József határozottan ellene van a 
javaslatban lefektetett házi kezelésnek. Már a bizottság-
ban is ellene volt. A házi kezelés rivalitást és féltékeny-
séget kelthetne a kerületek között. A Bánffy indítványát 
pártolja. 

Tisza Kálmán szintén a Bánffy D. indítványához 
csatlakozik. 

Szavazásra bocsáttatván e fontos elvi kérdés, a kon-
vent többsége oda nyilatkozott, hogy a kezelést meghatá-
rozó 29—36. §-ok új és fent vázolt alapelvek szerinti 
szövegezés céljából adassanak ki a bizottságnak, hogy az 
még a legközelebbi ülés elé terjeszthesse munkálatát. 

A konvent e határozata folytán Szász Domokos be-
jelentette a bizottság elnökségéről lemondását, mert szerinte 
senki sem kötelezhető a meggyőződésével ellenkező meg-
bízatására. 

A másnapi ülésen Széli Kálmán előadó beterjesztette 
a bizottság új szövegezését a 29—36. §-okra nézve. 

A módosított szöveg szerint a gyámintézet vagyonát 
valamely jóhírü pénzintézet kezeli a konvent által kö-
tendő szerződés értelmében. Ide folynak be a pénzek, 
a járulékok stb. éppen oly módon, mint a közalapi pén-
zek. A gyámintézet gazdája a közalapi végrehajtó bizott-
ság lesz, mely ezen minőségben »gyámintézeti végrehajtó 
bizottság* nevet nyer s a sürgősebb ügyek intézésére a 
maga kebeléből egy 3 tagú albizottságot alakít. 

A tárgyalás végén a konvent köszönetet és elisme-
rést szavazott Szász Domokos bizottsági elnöknek és Széli 
Kálmán bizottsági előadónak a kiváló munkálatért; a 
a gyámintézeti tervezetet pedig sürgősen kinyomatja, hogy 
az egyházmegyéknek minél előbb megküldhesse. 

Arany Gusztáv. 

RÉGISÉGEK. 

Károli Sebestyénről. 
Thury Etele kartársam és barátom, monográfiámnak 

e Lap 16. számában közölt ismertetése alkalmából, egye-
nesen felszólított, hogy a kassai városi levéltár adatai alap-
ján bővebb felvilágosítást adjak azon Károli Sebestyénről, 
kinek 1555. június 24. Óváriból, zsinatra egybegyűlt társai 
nevében is irott levele, »Sebastianus Carolinus, super-
intendens« aláírással, másolatban (tehát nem eredetiben!) 
megvan Kassa város levéltárában 1824/29. szám alatt 

s i f j . Kemény Lajosnak * A reformáció Kassán« cím alatt 
1891-ben megjelent müvében (964—65 lapokon) olvasható. 

Sajnálattal kell kijelentenem, hogy Károli Sebestyén-
ről, a szóban forgó másolaton kívül, Kassa város levél-
tárában semmi más adat nem található; azonban ez 
egyetlen levél is, ha közelebbről megvizsgáljuk, kitűnő 
alapul szolgál többrendbeli, általánosan hirdetett és elterjedt 
történeti tévedés megdöntésére. 

A kérdéses levél az eddig teljesen ismeretlen, 1555 
június 24. tartott óvári-i zsinatból (az ismert óvárii zsinat 
több mint egy évvel előbb, 1554. február 25. tartatot,tf 
egy főrangú úrnőhöz (magnifica domina) van intézve s a 
legmelegebben ajánlja Péter ungvári papot, mint a tiszta 
és igaz tan hivét; ellenben társát, Antalt, kit a zsinaton 
gyönyörködve és szívesen hallgattak ugyan, de tudományát 
kárhoztatták, nem egészen megbízható embernek rajzolja. 
A levél másolata vagy Péter, vagy Antal pap útján kerül-
hetett Kassára, midőn tudniillik vagy az egyik, vagy a 
másik a város szolgálatába akart lépni. Hogy Antal pap egy 
személy azzal a Szentkirályi Antallal, ki 1555-ben csak-
ugyan kassai magyar pap volt, valószínű ugyan, de biztos 
történeti tényként még nem állítható. 

A személyi vonatkozásoknál azonban százszorta fon-
tosabb a levél azon pontja, mely előadja, hogy »mostan 
a sátán összes mérgét ki akarja önteni, különféle eretnek-
ségeket kötvén fel, melyek közül a legfőbbet és le g ocsmány abbat, 
a sacramentáriusokét már régóta ismerjük és kárhoztat-
juk, melytől mindörökre menttek lenni igyekezünk; e cél-
ból, valamint tudományunk kifejtése végett elhatároztuk, 
hogy évről-évre, meghatározott időben, zsinatokat tartunk*. 

- E félreérthetetlen nyilatkozat alapján teljes bizonyos-
sággal állíthatjuk, hogy az Óváriban 1555. június 24. 
egybegyűlt papok, Károli Sebestyén és társai a leghatárc-
zattabban kárhoztatják a sacramentáriusokat, vagyis a 
Zwingli és Kálvin követőit; a miből ismét szükségképen kö-
vetkezik, hogy az erdődi első (1545. szeptember 20.), a bereg-
szászi (1552. december 1.), az óvárii első (1554. február 25.), 
az erdődi második (1555. február 24.) és az óvárii máso-
dik (1555. junius. 24.) zsinatokat református zsinatoknak 
mondani és tartani egyátalában nem lehet; mert ez öt szatmár-
megyéi zsinatban felmerültek ugyan és küzdöttek egymással 
az ellentétek : a többség azonban mindenikben a lutheri 
irány határozott híve, ennélfogva a felsorolt zsinatoknak 
jellege is egyenesen lutheránusnak mondható. Az első refor-
mátus vagy kálvinista zsinatot 1560. után azon össze-
jövetelekben kell keresnünk, melyek az egervölgy-debreczeni 
hitvallást létrehozták és elfogadták! 

Végezetre az is következik mindezekből, hogy nem-
csak Károli Sebestyént nem vehetjük fel a (mai névvel 
így nevezett) tiszántúli református püspökök névsorába, 
de még Hevesi Mihályt, Tordai Demetert és Boldi 
Sebestyént is ki kell törölnünk onnan ; egyfelől azért, mert 
az esperesek felett álló püspöki hatalomkör az ötvenes 
évek végéig aligha fejlődhetett ki s a »superintendens« 
sokáig az »esperest* jelenti; hiszen Tályai János kassai 
magyar pap még 1635-ben is superintendens-nek nevezi 



esperesét; másfelől pedig azért, mert a megnevezett négy 
tekintélyes superintendenst vagyis esperest reformátusnak 
mondani egyáltalában nem lehet és nem szabad. 

A tiszántúli reformátusok legelső püspöke vagy Bogáti 
Demeter, vagy sokkal inkább Melius Péter volt, ő levén 
a hatvanas évek elejétől kezdve református hitfeleinek vezére 
úgy a lutheránusokkal,mint az unitáriusokkal vívott harcok-
ban ; mert ezek a harcok ébreszthették fel legelső sorban 
az eddig szerves kapcsolatban nem állott esperességek 
vezéreinél a szükség érzetét, hogy annak a férfiúnak 
főkormányzata alatt egyesüljenek, kit nagy szelleme, fárad-
hatatlan munkássága és vas erélye mintegy praedestinált 
a püspöki vezérlő állásra. 

Révész Kálmán. 

IRODALOM. 
** Hajnal. Belmissziói folyóirat, szerkeszti dr. Szabó 

Aladár. Ennek az élénken szerkesztett időszaki folyóirat-
nak 4-ik száma következő tartalommal jelent meg : Rész-
let az igazságügyminiszter ápril 12-én tartott beszédéből. 
Az evangélium változhatatlansága. Dr. Kecskeméthy István. 
A számok bizonyságtétele. Epperlein Irma. A protestáns 
egyház társadalmi munkássága. Kenessey Béla. Tárca: 
1. Nagy Isten dicsőség néked. Gergely Antal. II. A talált 
gyermek. Székely Lilla. Mutatvány a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság népies kiadványaiból. Missziói mozgal-
mak. Irodalom. — A szerkesztő dicséretes buzgósággal 
folytatja ajándékozás útján az egyházközségi könyvtárak 
alapítását; mult hónapban az ivánkafalui ág. ev. és a 
rápolti ref. egyházközségnek küldötte meg a »Hajnal« 
3-ik számában jelzett könyveket. 

** Koszorú. A magyar prot. irodalmi társaság népies 
kiadványa. IV. A vízözön. Légy hív mind halálig, irta 
Bitai Béla. V. Bethlen Gábor fejedelem, irta Vajda F. 
VI. A talált gyermek, elbeszélés, irta J-né, Székely Lilla. 
Ára mindenik füzetnek 4—4 kr. — A IV-ik füzet két 
tartalmas vallásos elmélkedés, hiterővel és élénk tollal 
írva. Kár, hogy a szerző neve sajtóhibából Bitói-ra van 
torzítva. Az V ik gondosan, az építő mozzanatok szeren-
csés kiemelésével készült életrajz. Bizonyára kapós olvas-
mánya lesz a népnek. A VI-ik elég csinosan írt, vallásos 
szellemben és megrázóan érdekes elbeszélés. Mind a 
három füzet céljának megfelelő kiadvány. Érdemesek a 
terjesztésre, a mit bizonyára meg is fognak tenni lelké-
szeink, tanítóink és egyházi elöljáróink. A kiadványok 
főbizományosa Hornyánszky Viktor, a ki lelkészeknek és 
tanítóknak utólagos elszámolásra is kész példányokat kül-
deni. A »Koszorú* új sorozatának három első füzetéből, úgy 
halljuk, 5—5 ezer példány már elkelt; remélhető, hogy 
ennek a másik 3 füzetnek is lesz kelendősége. Az ilyen 
olcsó vallásos iratkáknak tíz-húszezrével kellene forogniok 
a nép között, s bizonyára forognának is, ha sokan-sokan 
volnának, a kik nem röstellik a terjesztéssel járó baj-
molódást. 

** A > Protestáns Pap< ez évi 4-ik száma a kö-
vetkező tartalommal jelent meg. Kossuth Lajos halálára. 
Borzsák Endre. Ima. Kossuth halálakor. Lágler Sándor. 
Kossuth temetésekor. Egyházi beszéd. Kálmán Dezső. 
Kossuth temetésekor. Egyházi beszéd. Lágler Sándor. Piin-
kösti egyházi beszéd. Jóba József. Pünkösti egyházi be-
széd. Nagy Lajos. Biblia. Cserna István. Halotti ima. 
Gulyás Benő. Halotti ima. Széky Aladár. Vegyesek. Iro-
dalom. Jantó János. Egyházi tiszti választások, papjelö-
lések, papválasztások, halálozások. — Az elég változatos 
számban néhány tartalmas és elég bibliás beszéd mellett 
több selejtes is van. A »Protestáns Pap« megjelenik 
havonként egyszer 2—3 íven, előfizetési ára egész évre 
4 frt, félévre 2 frt. negyed évre 1 frt. Az előfizetési pén-
zek Kölesdre a szerkesztőkhöz (Lágler Sándor, Kálmán 
Dezső) küldendők. 

** A Magyar Mese és Mondavilágból, Benedek 
Elek e nagy mesés könyvéből, melyet csinos kiállításban, 
díszes illusztrációkkal az Athenaeum ad ki, most jelent 
meg a 7-dik füzet. A mesék paedagogiai tapintattal van-
nak megválasztva, a rémmesék nincsenek felvéve, a köz-
löttek jó népies magyarsággal vannak írva. Az ötven 
füzetre tervezett vállalat ára füzetenként 25 kr., 10 füze-
tenként 2 frt 50 kr. Megrendelhető az Athenaeumnál és 
minden könyvkereskedőnél. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált vállalatból, a Lampel-cég e szép 
kiadványából megjelent a 11-dik füzet, a melyben a horvát 
pártütés kezdetét, a fellázított nemzetiségek készülődését 
mondja el élénk, eleven tollal Gracza György. A füzet 
közli az aradi magyar zsidók memorandumát, a melyben 
arra hívják fel hitsorsosaikat, hogy a szombat megünnep-
lését tegyék át vasárnapra. A füzet képei: Az első honvéd-
táborozás Budapesten. Zsidó üldözés Pozsonyban. Gúny-
kép a Chariváriból. Gáj Lajos. Báró Jellasich József. A 
horvát küldöttség Bécsben. Horvát tábor 1848-ban. Sztrati-
mirovics György. A karlóczai szerb nemzeti gyűlés 1848. 
máj 13. Rajasich karlóczai szerb érsek. Knicsanin István, 
szerb felkelő vezér. Kiss Ernő honvédtábornok. 

** Találmányok és felfedezések Lexikona című 
munkára hirdet előfizetést Balázs Antal Aradon. A mű 
ABC rendben a legrégibb kortól napjainkig ismeretessé 
vált felfedezéseket és találmányokat fogja feltárni, kiter-
jeszkedve a vallásfelekezetekre; a fizika, geometria, kémia, 
geográfia, csillagászat, mechanika, festészet és szépművé-
szet körére; a zene, irodalom, történelem, s más tudo-
mányok mezejére, valamint a hires férfiak és nők szüle-
tésének és halálának idejére. Az egész mű 6—7 ívre 
terjed, szeptember hónapban jelenik meg, előfizetési ára 
3 korona, mely összeg f. évi május hó végéig a szerző 
nevére Aradra (Akácz-utcza 17.) küldendő. 

** Verses suspiriumok az egyházi év ünnepnél-
küli felében előforduló evangéliumokra és epistolákra, to-
vábbá különféle viszonyokra alkalmazva. Németből fordí-
totta Nagy Lajos dabronyi evang. s. lelkész. Ára 25 kr., 
Pápa 1894. — 35 lapra terjedő kis füzetke, melyben 
könyörgés előtt, beszéd elején vagy felosztás után használ-
ható rövid verses fohászok foglaltatnak. Nem vagyunk 
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barátjai a verses imáknak és fohászoknak, elvileg csak 
a gyermekek verses imáit helyeseljük, hol a ritmus és a 
rím mintegy segítségére megy a gyermek emléző tehet-
ségének. A kézalalti gyűjtemény is mutatja, mily sokszor 
kénytelen az író a tartalmat feláldozni a formának. Nagy 
Lajos e mellett még a fordítás követelte tartalmi s alaki 
hűség által is kötve volt szabadságában. E sokféle nehéz-
séggel nem mindig sikerült megküzdenie, mert verseiben 
idegenség, nehézkesség és laposság is maradt. De vannak 
zengzetes, könnyen folyó versikéi is. A kis füzet kapható 
szerzőnél Dabronyban. 

** S. Szabó József »Egyházi dolgozatok« című 
művére vonatkozólag következő értesítést kaptunk. Junius 
hó elején jelenik meg kiadásomban S. Szabó József kis-
újszállási ev. ref. lelkész és gimnáziumi tanárnak »Egy-
házi dolgozatok*"című műve. Szabó József neve nem isme-
retlen a protestáns lelkészi kar előtt Ünnepi és közönséges 
imái s beszédei gyakran megjelentek a protestáns közlö-
nyök hasábjain s minden egyes dolgozata köztetszésben 
részesült A kötet 8—9 ívnyi terjedelemben 25 különféle 
egyházi dolgozatot tartalmaz, melyeknek címei következők: 
Halotti ima. Összeomlott kisvilág. Rövid örömre hosszú 
bánat. Három talizmán (beköszöntő egyházi beszéd). Isten 
kezdet és végezet. Az evangélium könyve hivő pásztor, 
hivő nyáj. A keresztyénség a munka apotheosisa. Az élők 
dicsérete. A szomorú emausi út. Három hajlék. Élet és 
halál az úr kezeiben van, s még több halotti s templomi 
beszédek. Különös figyelmet érdemel a szerző előszava 
az olvasóhoz, mely maga is egy kis tanulmány és pedig 
oly mezőn, a mely a magyar protestáns irodalomban 
csaknem egészen műveletlen. Az előszó oly sok szükséges 
ismereteket nyújt úgy a lelkésznek, mint a hittan hall-
gatóknak, hogy csak ezen körülmény nagyban fokozza a 
mű érdekét. Ritkák a magyar protestáns egyházi iroda-
lomban az úrvacsora osztási beszédek is. A mű öt jeles 
úrvacsora osztási beszédet tartalmaz. Az egyházi dolgo-
zatok előfizetési ára postai bérmentes küldéssel 1 forint. 
Bolti ára 1 frt 30 kr. lesz. Gyűjtőknek 10 példány után 
egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. Kérem az előfizetési 
pénzeket címemre Miskolczra küldeni. Kitűnő tisztelettel 
vagyok Miskolczon, 1894. április 28-án. Ferenczi B. pro-
testáns egyházirodalmi könyvkiadó hivatala. 

* A kassai jubileum emlékkönyve. Megjelent 
»A kassai református egyház által fennállása 250 ik év-
fordulóján, 1894. március 25-én húsvét első napján tartott 
örömünnepély Emlékkönyve*. Az egyháztanács megbízásá-
ból szerkesztette Révész Kálmán lelkész. — A könyv 
tartalma: I. Előkészületek az ünnepélyre. II. Az ünnepély 
lefolyása (Révész K. imádsága és prédikációja, Kenessey 
Béla urvacsorai beszéde). III. Az emlék-kehely. IV. Óda, 
irta Kovács Zsigmond. Mellékletül a kassai ref. egyház lel-
készeinek névsora s a kassai reform, egyház elöljárósága 
1894-ben. — A füzetben közölt ünnepi imádság, alkalmi 
beszéd, urvacsorai beszéd, és óda érzésben s tartalomban 
az ünnep emelkedett hangulatához és íróikhoz méltó dol-
gozatok. A Révész prédikációjának egyháztörténelmi vonat-
kozásait az aljegyzetekben közölt felvilágosító adatok 
történeti becsűvé is teszik. A 48 lapra terjedő füzet kedves 
emléke a kegyeletes ünnepélynek és értékes adalék a 
kassai egyház történetéhez. Ára nincs jelezve. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A mosonyi ág evang. egyház-

megye esperesévé a szavazatok nagy többségével Bodiczky 
Kálmán zurányi lelkészt választották meg a gyülekezetek 
presbyteriumai. —- Zoványi Jenő Tisza-Földvárra válasz-
tott lelkész, a »Vallás és Egyház* szerkesztője, május 
elsején költözött át Kolozsvárról uj gyülekezetébe. — 
Csűrös József kolozsvári kollégiumi köztanító és lelkész-
jelölt Nagy-Almásra, a kolozskalotai egyházmegye egyik 
legjövedelmezőbb gyülekezetébe rendes lelkészszé válasz-
tatott. A jeles készültségű lelkészt, budapesti theol. aka-
démiánk kitűnő növendékét örömmel üdvözöljük a rendes 
lelkipásztorok sorában! 

* Egyházi gyűlések. Ág. ev. egyházuhkban május 
hónap folyamán a következő gyűlések tartatnak : május 
15 —16-án a dunáninneni egyházkerület Tréncsénben, 
16-án a pestmegyei esperesség Budapesten, 16 —18-án a 

tiszai egyházkerület Miskolczon, 21—22-dikén a bányai 
egyházkerület Budapesten, és 22—23-án az egyetemes 
egyház Budapesten. — A Magyar Prot. írod. Társaság 
közgyűlése is május hó végén lesz Budapesten. 

* Konfirmáció Budapesten Budapesti református 
egyházunkban a Kálvin-téri templomban május 6-án tar-
tatott meg a konfirmáció. A konfirmándusokat az idén 
Papp Károly lelkész oktatta s ő kérdezte ki május 5-én, 
szombaton. Most vasárnap az ünnepélyes vallástétel, meg-
áldás és úrvacsorázás volt. Ezeket megelőzőleg dr. Szabó 
Aladár theol. tanár prédikálta az evangéliumot, hatal-
masan, hitteljesen, méltóságosan. Krisztus e szavait fejte-
gette: »Maradjatok meg az én szeretetemben*. Beszéde 
nagy hatást keltett, szavaiból az ige velőkig ható ereje 
sugárzott ki s lelkünk érezte, hogy az evangélium Isten-
nek hatalma. A 138 ker. növendéknek konfirmálását, 
megáldását és megúrvacsoráztatását Papp Károly végezte 
Kurdi Béla segédkezése mellett. A konfirmáció emlékére 
az egyháztól minden növendék egy-egy kis bibliát kapott 
ajándékba. Az istenitiszteleten a tanuló ifjúsági énekkar 
szép zsoltárt énekelt Szotyori N. Károly vezetése alatt. 
Az ünnepély alkalmából a templom zsúfolásig tele volt, 
de presbytert — fájdalom — csak hármat láttunk — a 
75 közül. — Budán Haypál Benő h.-lelkész, Kőbányán 
Tóth József h.-lelkész tanították és konfirmálták a növen-
dékeket. 

* Iskolai értesítés. A sárospataki ev. ref. főisko-
lában levő, s az 1894/5. iskolai évre kiosztandó családi 
ösztöndíjakra a pályázati folyamodványok, kellően fel-
szerelve, folyó évi junius 10 napjáig adandók be a főis-
kola közigazgatói hivatalához. Sárospatak, 1894. május 1. 
Az igazgatóság. 

* Tanító képesítő-vizsgálat. A tiszai ag. hitv. 
evag. egyházkerületi eperjesi tanítóképző-intézet ben az 
ezidei tanítóképesítő-vizsgálatok június hó 26-án kezdőd-
nek. A kellően felszerelt folymodmodványok (keresztlevél, 
tanulmányi, működési és erkölcsi bizonyítványok) a taníló-

ítő-vizsgálati bizottsághoz címezve a tanítóképző-képesi 



intézet igazgatóságához Eperjesen f. é. június 10 ig kül-
dendők. Intézetbeli jelöltek ö frt, idegenek 10 frt, illetve 
15 frtnyi vizsgálati dijat fizetnek. Eperjesen, 1894. május 
hó 5-én Gamauf György igazgató. 

* A nem állami tanárok nyugdíjintézete a köz-
oktatási miniszter terve szerint az érdekelt tanárok be-
lépési illetékéből, az iskolafentartó testületek és a tanulók 
évi járulékából és az állam 60 ezer frtos évi segélyéből 
fog szerveztetni. Protestáns körök s a mi Lapunk is több 
ízben kifejezték, hogy a tanárok és tanulók járuléka kissé 
magas, az állam hozzájárulása pedig nagyon kevés. A 
Tiszántúli ev ref. Tanáregyesület most kérvénynyel fordul 
a képviselőházhoz s az állami járuléknak 100 ezer frtos 
emelését kéri. A kérvényt Géresi Kálmán egyes, elnök. 
Elek Lajos egyesül, jegyző irták alá. A mozgalom nagyon 
indokoll s egészen időszerű. Mi mindjárt a törvényjavaslat 
beadásakor kifejeztük, hogy az állami hozzájárulás kevés 
és sürgettük, hogy a 60 ezer frtot legalább 90 ezerre 
emelje az állam. Vajha sikerre vezetne a méltányos kérelem! 

* A Luther-társaság az 1893. évben. Most kap-
tuk a Lutlier-társaságnak, az ág. evang. testvérek ez 
egyházirodalmi egyesületének 1893-ik évi Jelentését. A 
csinos kiállítású füzet elején Hunfalvy Pálnak, a társaság 
volt elnökének, és Doleschall Sándornak, a társaság volt 
alelnökének arcképe látható. Lelkes és emelkedett szel-
lemű Zsilinszky Mihály elnöki megnyitó beszéde, lendü-
letes és meleg Scholcz Gusztáv titkár emlékbeszéde Dole-
schall felett, kinek erőteljes egyéniségét híven jellemzi, a 
társaság körüli érdemeit találólag méltatja. A társaság 
működéséről beszámoló titkári jelentésből látható, hogy a 
társaság ismét több népies irattal (»Juhok a farkasok 
közt*, »Hochmuth kommt vor den Fall«) s más építő 
munkákkal (»Fábry Gergely püspök« című monográfia 
Pajer Sándortól, »Virágok a szentírás kertjéből« Csep-
reghy Györgytől) gazdagította irodalmunkat. Részt vett 
a Jókai-jubileumon egy igen csinos dísz-albummal, segé-
lyezte »A mi Otthonunk*-at 200 frttal, félre telt a meg-
indítandó »Theol. tudományos folyóirat« alapjára 200 frtot, 
segélyezte az »Evang. Glocken* című lapot 50 példányára 
való előfizetéssel. A társaságnak van 379 rendes, s 31 ala-
pító, összesen 410 tagja, szaporodás az előző évhez ké-
pest 45 tag. A társaság kiadványainak kelendősége szám-
szerűleg nincs kitüntetve, de raktáron és elszámolás alatt 
mintegy 6696 frt értékű kiadványa áll. A társaság kész-
pénz vagyona 9447 frt 31 kr, csökkenés az előző évihez 
képest 378 frt. A társaság igazgató-tanácsa felhívást bocsá-
tott ki az egyházmegyék főesperéseihez, kérvén őket, hogy 
az erősebb eklézsiákat és gazdagabb világi urakat alapít-
ványok tételére, a lelkészeket, tanárokat, tanítókat és hit-
sorsosokat a társaságba belépésre bírni igyekezzenek. 
Vajha a lelkes felhívó szózat, melyet Zsilinszky elnök, Bachát 
alelnök és Falvay jegyző irtak alá, ne lenne pusztában 
kiáltó szó. A jó szellemű, nemes célú társaság nagyon 
érdemes a támogatásra. 

* A református ifjúsági egyesület igazgató választ-
mánya Szilassy Aladár elnöklete alatt április 7-én tartott 

ülésében elhatározta, hogy az ifjúsági egyesületek világ-
congresussán Londonban az egyesületet dr. Szabó Aladár 
főtitkár által képviselteti s részére az uti költséget 350 írtban 
utalványozta. Tóth József kir. tanácsos tanfelügyelő indí'-
ványára és fogalmazásában lelkes felhívást küld az ország 
minden gyülekezetébe a prot. egyházak elöljáróságaihoz, 
hogy az iskolából kikerült ifjúságot gyűjtsék össze, vegyék 
vallás-erkölcsi gondozásukba s alakítsanak számukra úgy-
nevezett legény-egyesületeket. Szőts Tarkas theol tanár 
indítványára és szövegezésében felhívást küld szét az 
ország prot. középiskoláinak igazgatóihoz, bizalommal fel-
kérve őket, hogy a kezük alól kikerülő és tanulmányai 
folytatása végett a fővárosba készülő ifjúságot figyelmez-
tessék és buzdítsák a budapesti ifjúsági egyesületbe való 
belépésre. Végül az egyesület három szegénysorsú tagjának 
(Barkász Kálmán theologus, Hajdú Ferencz bölcsész, Mészáros 
Dénes orvosnövendéknek) 25 —25 frtos ösztöndíjat, egynek 
15 frt segélyt szavazott meg 

* A sáros-zempléni ev. esperesség f. hó 1-én 
Eperjesen, a kollégium dísztermében Ghotvács Endre 
budaméri lelkész-főesperes és Bánó Árpád árvaszéki ülnök, 
esperességi felügyelő elnöklete rendkívüli közgyűlést tar-
tott. Az esperességi felügyelő lelkes megnyitója után a 
főesperes megható szavakban emlékezett meg Kossuth 
Lajos elhunytáról, a kinek családjához, mivel K. az esperes-
ség kebelében született és konfirmáltatott, a nagy nem-
zeti gyász napjaiban az esperesség részéről és nevében 
meleg részvétiratot is küldött. Ezzel kapcsolatos indítványa, 
mely szerint az egész esperesség területén a Kossuth-
szoborra s a felsőkemenczei ev. templom falára helyezendő 
s a konfirmál tatás tényét jelző emléktáblára gyűjtés esz-
közöltessek, egyhangúlag elfogadtatott. Utóbbi eszmét Jung-
mann 6rée«f.-kemenczei lelkész pendítette meg dr. Masznyik 
Endréhez, az »Otthonunk* szerkesztőjéhez irott nyilt levelé-
ben, s a szerkesztőség s az olvasók részéről meleg rokon-
szenvvel is találkozott. E helyütt is felhívjuk a hazafias 
közönséget az eszme • erkölcsi és anyagi támogatására. 
A hazafias adományok Hajdú Ján< s lelkész és esperes-
ségi pénztároshoz Zsegnyére (u. p. Eperjes) intézendők. 
Az esperesség területén befolyó offertórium kétharmada 
a Kossuth-szoborra, egyharmada pedig a kemenczei emlék-
táblára fog fordíttatni. Nagyobb vitát a gyűlésen csak 
az egyházmegye új beosztása s az egyházkerület ará-
nyosítása iránti javaslat idézett elő, mely egész terjedel-
mében a püspöki körlevelek XXL és XXII. számában 
közöltetett az egyházakkal. Az abosi egyház nem kíván 
a hegyalljai, s a zempléni kör nem kíván az új, ú. n. 
tiszavidéki esperességhez csatoltatni. Végül az esperességi 
követek megbízó levelekkel ellátva az e hó végével tar-
tandó miskolczi ker. gyűlésre küldettek ki. (Sr.) 

* A kolozsvári theologiai fakultás és az egye-
tem. Erdélyi ref. egyházkerületünk közgyűlése az egye-
temes konvent által is magáévá tett felterjesztésében a 
Kolozsvárit felállítandó theol. fakultásnak a kolozsvári 
egyetemmel való kapcsolatára vonatkozólag következőket 
kéri a közoktatási kormány'ól: Első sorban azt, hogy 
theol. intézetünk hallgatói a tudomány-egyetem rendes 
hallgatói sorába léphessenek s ugyanazon jogokkal élhes-
senek s ugyanazon előnyökben részesülhessenek, mint a 
tud.-egyetem többi karainak rendes hallgatói; jelesen, 
hogy az egyetemi előadásokat is hallgathassak s esetleg 



állami és egyéb ösztöndíjakban is, érdemességük s az 
azokra nézve fennálló szabályok szerint, részesíttessenek. 
A tantárgyak hallgatására nézve, a szorosan vett theol. 
tantárgyakat, mint a hit- és erkölcstant, a bibliai nyel-
veket, a szentiratok ismeretét és magyarázatát, a gyakor-
lati lelkészet minden ágát, az egyetemes és protestáns, 
valamint a magyar egyháztörténelmet és a protestáns 
különleges egyházjogot saját tanáraiktól s theol. intéze-
tünk tantermeiben hallgatván, a theologiai tanfolyamot 
kiegészítő egyéb tanulmányokat, jelesen a klasszikai és 
modern s összehasonlító nyelvészeti, bölcsészeti, történelmi, 
paedagogiai tantárgyakat s esetleg az egyetemes és külö-
nös egyházjogot is a kir. egyetem tanáraitól, mint rendes 
hallgatók hallgathassák. Kívánatosnak, sőt szükségesnek 
s állami szempontból is megengedhetőnek hangsúlyozza 
a felirat azt is, hogy, mint a theol. karral bíró minden 
külföldi egyetemen s legközelebbről a protestáns theologiai 
karral kapcsolatban álló bécsi cs. és kir. egyetemen is 
van. theologiai fakultásunk, kapcsolatban az illető egyetemi 
karokkal, azoknak hozzájárulásával s tényleges közremű-
ködésével, tudori szigorlatokat tarthasson, az egyetem 
egyéb karaiban fennálló szigorlati szabályok és módozatok 
mellett; jelesen, hogy a szigorló által kidolgozandó tudori 
értekezés a tisztán theologiai tárgyak mellett, az általa 
hallgatott más tantárgyak köréből is vétethessék; a szó-
beli szigorlaton pedig a theol. tanárok az illető egyetemi 
tanárokkal együtt vizsgáljanak s a szigorlat eredményét 
együttesen állapítsák meg s mindezek alapján az egyetemi 
theol. tudori rangot és képesítést adhasson. 

* A vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény-
javaslat a képviselőház igazságügyi bizottságában is 
letárgyaltatott. A bizottság dr. Wlasics Gyula előadó javas-
latára néhány lényeges módosítást tett a javaslaton. A 
7. §-t két részre osztották, új nyolcadik szakaszba foglalván 
azokat az eseteket, melyekben a megalakulni kivánó vallás 
felekezet által a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
jóváhagyás végett bemutatott szervezeti szabályzat jóvá-
hagyása megtagadható. Az eredeti 8-dik §-ba fölveendő-
nek határozta a bizottság azt a rendelkezést, hogy a 
szervezeti szabályzat jóváhagyása után megalakult vallás-
felekezet mint törvényesen elismert, az állam védelme és 
főfelügyelete alatt álló nyilvános vallási testületet alkot. 
A §. utolsó bekezdését akként állapította meg a bizottság, 
hogy a törvényesen elismert vallásfelekezetek az egyházi 
adó és egyéb szolgáltatásokat közigazgatási uton s nem-
csak bírói ufón hajthatják be. A 16-dik §-ba fölvétetett, 
hogy törvényesen elismert vallásfelekezet semminemű kül-
földi vallásfelekezeti testülettől sem állhat egyházi függésben. 
A 23. §-nak az a rendelkezése, mely szerint, a ki valamely 
bevett vallásfelkezetbői kilép, a nélkül, hogy más feleke-
zethez csatlakoznék, köteles a kilépés idejéig esedékessé 
vált egvházi tartozásait annak az egyháznak, melyből 
kilépett^megfizetni, a törvényesen elismert vallásfelekezetből 
kilépőkre is kiterjesztetett, l^elvétetett továbbá a szakaszba 
az a rendelkezés is, hogy a ki valamely bevett vallás-
felekezetből kilép, a nélkül, hogy más felekezethez csatla-
koznék, tartozik a kilépést követő naptári év végéig az 
egyházi tartozásokat — amaz összeg erejéig, melyet addig 
fizetett — megfizetni annak az egyháznak, melyből kilépett. 
Végül felvétetett az a rendelkezés, hogy a szakaszban 
megállapított járulékok az illetőnek vagyoni viszonyaihoz 

képest a községi képviselőtestület, törvényhatósági joggal 
bíró városokban a tanács által mérsékelhetők. A javaslat 
többi §-át változtalanul fogadta el a bizottság. 

* Az egységes középiskola ügyében az országos 
közoktatási tanács középiskolai szakosztálya utóbbi ülé-
sében következő megállapodásra jutott: 

1. Az egységes középiskola egységes kvalifikációt ad. 
2. Az egységes középiskolának minden tanulóra 

nézve kötelező tárgyai: a) Hit- és erkölcstan, b) Magyar 
nyelv és irodalom, c) Magyarország történelme és föld-
rajza. d) Latin nyelv, e) Német nyely, f) Egyetemes történelem, 
g) Filozófiai propedeutika. h) Földrajz, i) Természetrajz, 
k) Kémia, 1) Fizika, m) Mathematika, n) Rajz (valamennyi 
osztály- ban.) Ezenkívül a testi nevelés tárgyai. 

3. A nemzeti tárgyak az eddiginél fokozottabb mér-
tékben tanítandók. 

4. Viszonylagosan kötelező tárgyak: görög vagy 
franczia nyelv. 

5. A viszonylagosan kötelező tárgy arra nézve, a ki 
választotta, épp oly rendes tantárgy, mint a többi. 

6. A viszonylagosan kötelező tárgyak négy éven 
át tanítandók. 

7. Az első osztályban csak az anyanyelv (magyar 
nyelv) tanítandó. A második osztályban a latin nyelv, a 
harmadik vagy negyedik évben a német nyelv tanítása 
veszi kezdetét. 

8. Arra a kérdésre, hogy 8 vagy 9 osztályú legyen 
az új középiskola, a középiskolai szakosztály nem tudott 
megállapodni, ellenben a tanács népiskolai szakosztálya, 
szavazattöbbséggel a 8 osztályú középiskola mellett nyilat-
kozott. 

* A kis-székelyi egyesület a protestánsokról. 
A tolnavármegyei Kis-Székely katholikus községben, mint 
Lapunknak irják, megvetette a lábát a protestántizmus. 
A legutóbbi időben Nagy-Székelyből német és magyar 
ev. reformátusok (mintegy 70 lélek), Szentlörinczröl ma-
gyar ág. evangélikusok (mintegy 20 lélek), kicsiny serege 
költözött oda s csatlakozott a már ott levő pár protestáns 
családhoz (jegyző, ispán és erdész). Minthogy a plébános 
prot. halottra nem harangoztatolt (bár mi prot. mindig 
harangoztattunk és harangoztatunk ezután is a római 
kath. halottra), Mányoky Tamás]n.-székelyi magyar ev. ref. 
lelkész, Keck Endre n.-székelyi német ev. református és 
Sántha Károly szentlőrinczi evang. lelkészszel egyetértve, 
gyűjtést indítottak meg harang beszerzésére. Közel 200 fo-
rint gyűlt össze s ezt nemcsak protestánsok adták össze 
K.-Székelyben, Nagy-Székelvben, Szentlőrinczen, Uzdbor-
jádon és a vidéken, hanem a k.-székelyi római katholi-
kusok és izraeliták is. Az adakozók közt van Fonyó 
László főszolgabíró is Gyönkről, ki szintén r. katholikus. 
A harangot ápr. 29-én a helyből és vidékről összesereg-
lett nagy közönség jelenlétében ünnepélyesen felavatták, 
megáldották. Az ünnepélyt a n.-székelyi dalárda nyitotta 
meg Paul tanító vezetése mellett, ezután Keek n.-székelyi 
ev. ref. segédlelkész imádkozott németül, majd a szent-
lőrinczi dalárda énekelte Diebold tanító vezetésével a 
»Jövel Szentlélek Uristent«, utána Sántha Károly szent-
lőrinczi ev. lelkész tartott magyar beszédet, János ev. XVII. r. 
17. verséből indulva ki, fejtegette a harangok szavát: Az 
élőket hívogatom, A holtakat elsiratom, A tűzveszélyt 
eloszlatom. Rámutatott az utolsó részben a harag, a békét-
lenség tüzére s egyetértésre, békességre intette az egybe-
gyűlt sokaságot. A beszédet alkalmi imával zárta be és 
felolvasta az adakozást, névszerint is felolvasván a róm. 
kath. és izraelita adakozókat. A hittestvéries ünnepélyt 
a szentiőrinczi dalárda fejezte be egy szép alkalmi énekkel. 
Kis-Székely egyik alkalmas misszió-pontja a protestantis-



musnak. Szeretettel hívjuk lel az illetékes egyházkerületek 
és egyházmegyék figyelmét e kisded prot. egyházközségre. 
Legközelebbi feladat, hogy tanítót kapjanak ott híveink. 
A harang >a kis-székelyi egyesült protestánsok harangja*. 
Egy rész a jogból az ág. hitv. evangélikusokat, egy rész 
a magyar, egy rész a német ev. reformátusokat illeti. 
Tudósítónk e Lap útján is forró köszönetet mond azon 
hitbuzgó prot. uraknak, kik adományaikkal és megjele-
nésökkel a prot. hitéletet erősítették. 

* A polgári házasság a főrendiházban szokatlan 
érdeklődéssel tárgyaltatott. Május 7-én kezdték meg a 
tárgyalást magas színvonalon tartott s a nemzet nagy 
ügyeimével kisért beszédekkel. Az első nap Czorda Bódog 
előadó, Vaszary hercegprímás, Gajzágó S. és Szilágyi 
Dezső beszéltek. A prímás határozottan, de csekély értékű 
érvekkel szállt sikra a javaslat ellen. Beszéde érveit Szilágyi 
egy fényes rögtönzésben nyomban szétszedte. A május 
8-iki ülésben 11-en beszéltek részben ellene, részben mel-
lette a javaslatnak. Lapunk zártakor, szerdán délben, még 
javában foly a vita, de vagy ma vagy csütörtökön szava-
zásra kerül a sor. A javaslat sorsa bizonytalan; valóbbszinű, 
hogy elbukik, mint hogy keresztül megy. A politikai han-
gulat nagyon izgatott. . . 

* Budapesti theologusaink Kossuth sirjánál. 
A budapesti ev. ref. theol. akad. ifjúsága Kossuth Lajos 
temetésekor nem volt Budapesten s úgy koszorút sem 
tehetett a nagy halott ravatalára. Folyó hó 8-án d. e. 
10-órakor az ifjúság teljes számban tanáraival együtt 
kivonult a temetőbe és díszes koszorút helyezett a sírra. 
A lélekemelő ünnepélyt az ifjúsági énekkar nyitotta meg 
a Szózat éneklésével. Kenessey Béla theol. tanár megható, 
szép imát mondott, majd Hegyi Károly IV. éves theol. 
sikerült alkalmi beszédet tartott, utána pedig Lénárd Ele 
II. éves theol. szavalta el maga szerzette alkalmi ódáját; 
végül az énekkar a Hymnus-t énekelte. Az ünnepélyen, 
dacára, hogy teljes csendben tartatott, szép számú közönség 
volt jelen, a mi onnét van, mert Kossuth sirját még mindig 
sokan látogatják, virágokkal, koszorúkkal ékesítik. A közön-
ség s az ifjúság meghatva távozott a drága sírtól. 

* Püspöki látogatás a missziói egyházakban 
Szász Károly dunamelléki ref. püspök, az előző években 
bevégezve egyházkerülete nyolc egyházmegyéjében püspöki 
látogatásait, ez évben a Bácsmegyében és Horvát-Slavon-
országban fekvő missziói egyházakat fogja meglátogatni. 
Folyó hó 15-én indul útra s első sorban a tiszakálmán-
falvi (Bácsm.) missziót látogatja meg, honnan Titelen s 
a Dunán át a beskai misszióba megy. A be "diai misszió 
területén meg fogja látogatni Mojavolját, Szurcsint, Becsment, 
Dobanovczát, Rumát, Mitroviczát s május 21-én a banov-
czei misszió területére érkezik. A banovczei misszió terü-
letén látogatásban részesülnek: Sid, Ivancze, Nemeze, 
Banovcze, Jankovcze, Vukővár, Vinkovcze, Zupanje, Bród. 
Vrpolje. Május 27-én a szelistei misszió területén kezdődik 
meg a látogatás Szelistével, majd utánna Ferisanczon, 
Gölinczén s itt, május 28-án bevégződik a sok testi és 
lelki törődéssel járó missziói körút. Püspök urat útjában 
Szabó Péter alsó baranya-bácsi esperes fogja kisérni; s 
a misszió látogatás után püspök úr Baranya alsó részé-
ben néhány baráti látogatást tesz, mintegy pihenésül az 
út fáradalmai után. Június 2-ikán Erdődön Cseh Ervin 
szerémi főispán és egyházmegyei gondnoknál szándékozik 
még látogatást tenni s még az nap Pestre visszatérni. 
— Szívből óhajtjuk, hogy e 20 napig tartó terhes úton 
s annak nehéz fáradalmai között az Isten adjon neki erőt, 
kitartást, segedelmet, hogy útja végeztével teljes erőben 
s épségben térhessen vissza körünkbe. 

* Gyászrovat. Elhunytak: Balajthy Dénes a halasi 
ref. főgimnáziumnak 31 évig működött és fél év óta 
nyugalomba vonult tanára élete 67-ik évében Halason. 
— özv. Vitus Józsefné, Biró Anna, ref. lelkész neje, 
Vitus Lajos szászvárosi tanár édes anyja élete 73-dik, 
özvegysége 24-ik évében Radnóthon. — Sztehlo János 
eperjesi ev. lelkész és esperes neje Sztehlo Jánosné szü-
letett Kéler Matild élete 65-ik évében Rozsnyón, vejének 
dr. Markó Sándornak a házánál. — Samarjay Károlyt, 
a pozsonyi evang. egyház és esperesség nagytekintélyű 
és sokérdemű felügyelőjét impozáns részvéttel temették el 
Pozsonyban. Az egyház, a város, s a megye notabilitásai 
mindannyian jelen voltak a kiváló férfi végtisztességtételén. 
A gyászbeszédek a nagy-templomban tartattak, németül 
Schmidt lelkész, magyarul Trsztyénszky esperes prédikált, 
találó vonásokkal festvén ritka érdemeit az elhunytnak, 
kinek szava suJylyal birt, személye közbecsülésben állt 
nemcsak a gyülekezetben és esperességben, hanem az 
egyházkerületben és az egyetemes egyházban is. Béke 
hamvaikra! 

* Sajtóhiba igazítás. Lapunk mult számának gyászrovafá-
ban közöltük a forösmarti lelkész, Rácz Pál halálát, de azzal a 
kegyetlen sajtóhibával, hogy Pál helyett Márk volt nyomtatva. 
Rácz Márk szintén lelkész, csakhogy nem Vqrösmarton, hanem 
Babarczon, és nem hunyt el, hanem él és testvérét gyászolja az 
elhunyt Rácz Pálban. 

A D A K O Z Á S . 
A Felcsúthon építendő ref templomra adakoztak: 

Mányi ev. ref. egyház 4 frt, lovasberényi ev. ref. egyház 
5 frt, sárkeresztúri ev. ref. egyház 1 frt, pándi ev. ref. 
egyház 1 frt, cservenkai ev. ref. egyház 2 frt, Keck Zsigmond 
cserven kai lelkész 3 frt, Balog János (Barcs) 10 frt, egy 
társaság Veisz Zsigmond feleoúthi birtokos úrnál 8 frt, 
Simon Károlynó (Solt) 50 frt, alcsúthi segély egylet 4 frt 
Alcsüthon április 22-én prédikálván, perselypénz bejött 
8 frt 80 kr. Ugyanekkor a következő alcsúthi ev. ref. 
hívek személyesen adták át. adományaikat: Harmath József 
1 frt 20 kr., Kabai István 1 frt, Szabó József 1 frt. 
Bárányos János 1 frt, Kabai János 1 frt, Parti János 
1 frt, Parti Ferencz 1 frt, Bárányos Gábor 1 frt, Németh 
József 50 kr., Szabó József 50 kr., Bárányos János 40 kr. 
Kun Péter 50 kr., Nagy István 1 frt, Takács János 1 frt, 
Lázár Lajós 1 frt, özv. Rajkó Józsefné 1 frt, Jakab La-
josné 30 kr, Komáromi Gábor 1 frt 10 kr., Elek Lajos 1 frt, 
Balogh Gábor 1 frt 50 kr., Kabai Istvánné 50 kr., Kovács 
Pál 20 kr., Csanyi József 30 kr., Vörös Lajos 50 kr, Kovács 
János volt dadi lelkész özvegye 50 kr., Komáromi Jó-
zsef 1 frt, összeg 117 frt 80 kr. A midőn e b. lapokban ez 
adományokat nyilvánosan nyugtázom, egyházam nevében 
a nemes buzgóságért hálás köszönetet mondok e helyen is. 
Felcsúth, 1894. április 30. Szűfs Károly ev, ref. lelkész. 

A budai nagypénteki társaságra. Az elzüllött 
gyermekek részére Otthont alapító Nagypénteki reform, 
társaságba beléptek rendes tagokul: Abauj-szántói tkp., 
özv. Darvas Antalné, Fáy József (Ecséd), Jalsoviczky 
Sándor, dr. Kocsis Alajos, Pappszász Györgyné (Sz.-Beő), 
Pappszász Károly, Pappszász Tamás (P.-Tenk), Péchy 
István (Sélyeb), Szőts Albertné, és gv. Takách Béla; 
pártoló tagokul: Boda Gábor, Budaházy Istvánné (Debreczen), 
Gedeon Dezső (Varbocz), özv. Jalsoviczky Károlyné (Nagy-
Kőrös), Lőscb Józsefné (N.-Kőrös), Pappszász Eszter, Ida, 
József, Mariska és* Pista és Szontagh Márta (Kárpa-Gécz). 
Adományoztak: Barkassy Géza 10 frt, Tea estély 5 frt 



50 kr., dr. Varga Bálint 5 frt, dr. Szabó Aladár és Török-
Árpád 2—2 írt, Jakab testvérek (Váez) dr. Kiss Károly, 
Lupkovicz Egyed, Nagy András, Névtelen és Takách László 
1—1 frt. Budapesten, 189 L évi április hó 80-án. Szőts 
Albert pénztárnok. 

Szerkesztői üzenetek, 
S. K. — B. S. Szíves üdvözlet és Isten áldása az új munka-

körben ! A küldemény a jövő számban. 
M. F.—N. V. A küldemények megérkeztek .és sorban jőni 

fognak egymásután. A sokszorosítás dolgában külön levelet írok. 
Szíves üdvözlet. 

M. L.—B. H. Az első fele megjött, a többit is küldheti. Ivoz-
lésök a nyár folyamán. Addig a megfelelő rovat le van foglalva. 

W. S — Sz. B. A cikk nem veszett el. Sort kapott, de a 
mostani nagyobb közlemény végeztével. 

Dr. M. K — Z Köszönet a figyelemért. Besoroztam a leg-
közelebbi számba. 

Dr. B. Gy. — Sz Köszönet a kegyeletes szép megemlékezésért. 
A mostani számra későn érkezett, de a következőben minden esetre 
jőni fog. Szíves baráti üdvözlet! 

Többeknek. Az országos protestáns árvaházra vagy a budai 
Otthon-ra. szánt adományokat, kérem szíveskedjenek ne a szerkesztő, 
hanem a kiadó nevére címezve küldeni. 

P á l y á z a t , 

Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimná-
ziumban a jövő 1894/5-ik tanév kezdetén elfoglalandó 
német-nyelvi és irodalmi tanszékre, melyhez e tárgynak, 
azonkívül a latin vagy magyar nyelvnek a szükséghez 
képest 20 - 2 2 heti órán át tanítása s javadalomként 
1100 frt törzsfizetés, 50 frt ötödéves, de 200 frtot túl 
nem haladó pótlék s 200 frt lakbér van kötve. 

A pályázatok sorsa fölött a b.-somogyi ev. reform, 
egyházmegye, mint a főgimnázium fentartójának meghall-
gatása után vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő 
nagyméltósága 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, álla-
potukat, képesítettségüket, testi épségüket s a véderőhöz 
való viszonyukat mutató okmányaikkal felszerelten junius 
10 ig küldjék alulírotthoz 

A kinevezett tanár állását székfoglaló beszéd tar-
tásával köteles elfoglalni 

Csurgó (Somogymegye), 1894- május 4 én. 

Verbay István, 
1—3 a gimn. igazgatótan. elnöke. 

Pályázat tanári állásra. 
A h.-nánási ev. ref. hatosztályú gimnáziumban 

üresedésbe jött 1. természetraj -földrajzi, 2, német-magyar, 
esetleg német-latin és 3. történelem-latin nyelvi tanári 
székekre pályázat hirdettetik. 

Fizetés : minden egyes tanszéknél 1100 frt lakbérrel 
együtt az egyház pénztárából évnegyedenként előre fizetve. 
A kívánt oklevéllel biró egyén egy évre mint ideiglenes 

rendes tanár alkalmaztatik, s csak ezen idő alatt kifejteit 
sikeres működése után állandósíttatik, a mikor is a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanárok gyám- és nyugintézeté-
nek, esetleg az országos középiskolai tanári nyugdíjinté-
zetnek jogos és kötelezett tagja leend. 

Nem okleveles, de szaktárgyaiból vizsgázott egyén 
csak helyettes tanári minőségben és csak egy évre válasz-
tat ik 900 frt évi fizetéssel, de ha ez idő alatt a kivánt 
tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést mutat 
fel, a következő évben mint rendes tanár állandósíttat-
hatik. Végre ha okleveles, de nem a hirdetett tanszakra 
képesített egyén választatnék, az szintén csak helyettes 
tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztat ik, fizetése 
azonban 1100 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. évi augusztus 
végén, legkésőbb szept. 1-én köteles elfoglalni, s ha csa-
ládos 40 frt, ha pedig nőtlen 15 frt költözködési átalányt 
kap ; ez összeget azonban, ha állomását 3 év letelte előtt 
elhagyja: vissza tartozik téríteni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges ka-
tonai szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető hiteles okmányokkal, végre orvosi 
bizonyítványnyal felszerelve f . évi május 31-éig az ev. 
ref. egyház-tanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H -Nánáson az ev. ref. egyház-tanács 1894. 
április 14-én tartott üléséből. 

Benkö Lajos, Kállay Imre, 
ev. ref. lelkész-elnök. 2—2 fógondnok. 

Pályázat tanári állásra. 
A selmeczbányai államilag segélyezett ág. evang. 

kerületi főgimnáziumon a jövő 1894/5. tanév kezdetétől 
két rendes tanári tanszék lesz betöltendő, melyre ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állások egyikére latin classica-philologiára, a 
másikra hellen classica-philologiára képesített protestáns 
tanférfiak pályázhatnak. 

Bendes tanár alapfizetése évi 1000 frt (kilátásba 
helyezve 1100 frt) 150 frt lakáspénz, 50 forint ötödévi 
pótlék. Kötelező tanórák száma hetenként 18. 

Helyettes tanár fizetése 800 frt, szálláspénz 100 frt. 
A selmeczbányai ev. főgimnázium bejelentette a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr által tervezett tanári nyugdíj-
kötelékbe való belépését. 

Kinevezés joga a hellen classica-philologia tanszékre 
a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urat, a latinra az ev. bányakerületet illeti. 

A kellően fölszerelt folyamodványok, a selmecz-
bányai kerületi iskola-tanácshoz címzendők s a főgim-
názium igazgatóságához küldendők. 

A pályázat határideje f . évi junius ló-ke. 
Selmeczbányán, 189í. ápril 21-én, 
A ker iskola-tanács megbízásából 

3 -3 a főgimnázium igazgatósága 
I10KNYANSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAHKSTKN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség;: IX. kerület, l'ijiu-ntra 23. .szám, h o v á a k é z i r a t o k 
c i m z e n d ő k . 

l i i a < U i - l i i v á l n i : 
Ilornyánstki/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza) , h o v á az clöiiz. 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. 
Előf izetés i ára : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; egész é v r e : 9 f r t . 

Kf/ye.t szám ára 2<) kr. 

. . . . Leesett a mi fejünknek koronája! . . . . 
Közéletünk Nesztora, egyházunk patriarchája, nemzetének igaz hű fia, királyának lojális 

alattvalója 

B á r ó VAY M I K L Ó S 
koronaőr, a főrendiház és az ev. református konvent elnöke f. hó 14-én pünkösd másodnapján, 
élete 9o-ik évében a véges létből az örökkévalóságba költözött. 

Hetven évet meghaladó közpálya után, a legfőbb állami és egyházi méltóságok fényével 
övezve, s a közlisztelet és szeretet hervadhatlan díszével ékesítve, ritka szép öreg korban váll meg 
a földi élettől. 

Hosszú szép élete nyitott könyv, a melyből testi-lelki szépségek, fénylő jellemsajátságok, tör-
hetlen kötelességérzet, példás haza- és egyházszeretet s áldásos munkásság vonzó erényei sugár-
zanak felénk. 

Igaz szeretettel, fényes sikerekkel két hazát és két királyt szolgált: a földit és a mennyeit. 
Hazafi volt. igaz, tiszta, szeplőtelen. Fényes tehetségekkel, európai nagy műveltséggel állam-

férfiúi bölcs mérsékletet és ritka rokonszenves jellemet egyesített. Kinek nemes intentióiról, lojali-
tással párosított hazafiságáról királya és nemzete egyaránt meg vollak győződve mindenha. Kit 
ingatag korszellem és változó kormányzati rendszerek lejáratni nem tudtak; ki s é m a szabadságharc 
zivatarai közölt, sem a "provizorium és a kibékülés korszakaiban soha sem vesztette el sem nem-
zete rokonszenvét, sem királya bizalmát. 

Egyházi ember volt, a legjobb, a legnemesebb. . . Hite erős, szeretete kifogyhatatlan, áldozat-
készsége kiapadhatatlan, szolgálata példátlan. A mi szépet és nagyot a ref egyház az utolsó 71 év 
alatt tett, megért, létesített: abban Vay mindig részes volt, nemcsak a legelsők között, de a leg-
első volt. 

Oh hogy" szerette, hogy szolgálta, hogy segítette ezt a szegény egyházat b. Vay, 71 évet meg-
haladó közpályáján! A legkisebb dologtól a legnagyobbig, minden és mindenki hogyan érdekelte, 
mint foglalkoztatta! És milyen tisztelel, mily rajongó szeretet vette körül magasztos alakját, jóságos 
lényét a ref. egyházban! Mint a szerető családtagok a jó öreg apát, úgy szerettük, úgy tiszteltük, 
úgy bálványoztuk egyházi családunk ez ősz pátriárkáját. Szavát parancsként fogadtuk, hitbuzgóságát 
példaként emlegettük, szive annyira szivünkhöz forrott, hogy most, mikor itt hagy bennünket, oly 
ürt érezünk utána, melyet pótolni lehet, de betölteni talán soha. 

De midőn halálát siraljuk s távoztán gyászt öltünk: hálával fordulunk a gondviseléshez, 
hogy őt nekünk adta s az emberi kor legszélsőbb határáig nekünk élni, érettünk tenni és áldozni 
engedte. A mit benne szerettünk és csudáltunk, az úgy is megmarad az idők végéig az emberek 
lelkében, a dolgok rendjében. 

Neve, emléke áldásban marad mind örökké! 



A Krisztus kicsinyeinek gondja, 
l. 

Mikor az ember repülőgépet csinál, leül szé-
pen, elgondolja a tervet, aztán lepingálja, meg-
magyarázza, melyik kerék hova vág. merre fordul, 
hányat csap a szárny másodpercenként, mennyit 
emel a hajón egy szárnycsapás, s mikor még 
egyszer átvizsgálja a tervezetet, olyan tökéletes-
nek találja, hogy szinte már maga előtt látja, 
a mint a felhők fölé emelkedik a hajó, s látja, 
mint változtatja meg ez a gépmadár a földnek 
ábrázatját. 

Mikor pedig a kész masinára ráül, szépen 
a földön marad, a földön, melynek ábrázatja meg 
nem változik. Pedig ha felszállna az a gép, való-
ban szárnyakat adna a világnak. 

Mikor pedig én egyházi törvényeinknek a 
szegények és árvák gondnokáról szóló negyedik 
fejezetét (98. és 100. §.) olvastam, szintén úgy 
láttam, hogy mint iskoláztatja, segíti a gondnok 
a gyülekezet árváit és szegényeit; milyen pon-
tosan számol bevételeiről s kiadásairól; hogy 
dagad az esperes szíve, azokat a bizonyos »fel-
világosító adatokat« hallván; mily tökéletesek az 
egyházmegyék által erre vonatkozólag készített 
szabályrendeletek; hogy kap szárnyra szegény 
megtépett tollú egyházunk mind ezeknek követ-
keztében; hogy emelkedik fel ebből az erjesztő 
légkörből, melyben most egyebekkel együtt szuny-
nyad, azokba a tiszta, szent lélekkel teljes régiókba; 
hogy változik meg egész egyházi életünk ábrá-
zatja. . . 

Mikor pedig a való életet nézem, ezt a semmi 
költői felszárnyalásnak nem kedvező rideg való 
életet, hát úgy látom, hogy bizony szépen a földön 
maradunk mi, és egyházunk ábrázatja meg nem 
változik. Pedig ha a szóban forgó fejezetben nyil-
ván benne foglalt intézmény sikerülne, valóban 
szárnyakat adna egyházunknak. 

És épen ezért, ha a tényleges viszonyokat 
tekintve a sikernek kevés kilátásával is, de a 
mindenható Isten erejét tekintve bátor reménység-
gel hozzá kell fognunk a szegény ügy keresztyén 
módon való rendezéséhez. Mert a kor intő szava 
ezt parancsolja. 

Emlékezzünk csak vissza a reformációra. Az 
emberek akkor kezdtek nemzeti öntudatra ébredni, 
s a keresztyén egyház megértette, méltányolta és 
kielégítette a nemzeti törekvéseket, és ez bizony 
nem vált kárára sem az államoknak, sem az 
egyháznak. A nemzeti ébredés maga után vonta 
a népművelődés fejlesztésére irányuló törekvéseket, 
A keresztyén egyház e tekintetben is kielégített 
minden kívánságot. Ügy hogy a századok folya-
mán megszokták az emberek — kivált nálunk — 

a ker. egyházat a nemzet oszlopának, a világi 
művelődés és tudományosság terjesztőjének, iskola-
fentartó intézménynek tekinteni, és e miatt tá-
mogatni. 

De mik vagyunk mi most, miért várjuk a 
nép támogatását! A multak emlékeiért? Kérem, 
a világ és a természet háztartása nem ismeri a 
nyugdíjrendszer!. A multak érdemeiért csak az 
ősök emlékét áldjuk, de semmiféle intézményt, a 
mi már elvégezte feladatát, bármily kiválóan vé-
gezte is el, tovább fenn nem tartunk. Nem is 
volna jó dolgunk, ha fentartanánk. 

Tehát ha mi magunk sem akarunk egyéb 
lenni, mint a mik három századon át voltunk, 
akkor csak feküdjünk le a sírba és aludjunk 
szép csendesen. A legutolsó szabadságharc már 
ha a mi karjainkkal is, de sem nem a mi kez-
deményezésünkre, sem nem a mi zászlónk alatt 
vívatott, s ma már mindenki magyar; a tudo-
mányosság és művelődés fáklyavivői is — fáj-
dalom — megszíintünk lenni. 

De ne sirassuk, hogy a zászlót a magyar 
egyház kezéből kivette a magyar nemzet, hanem 
inkább örvendjünk neki. A Krisztus egyházának 
úgy is az a célja, hogy mint a kovász, áthassa 
a társadalmat. A társadalom maga semmi jót nem 
tud kezdeni, hanem ha a Szent Lélek megkezdi 
s megerősíti bennünk, akkor átveszi tőlünk. És 
ez így van jól. A keresztyén eszmék így mennek 
át egymás után sorban a társadalom vérébe. 
Nekünk csak arra kell ügyelnünk, hogy melyik 
van soron, és arra aztán egész erőnket, egész 
igyekezetünket reáfordítani, mert csak így tudjuk 
a társadalom rokonszenvét megnyerni, így tudunk 
lelkeket fogni, ha az emberek látják, hogy a mit 
ők meg akarnak csinálni, mi is abban fáradunk, 
de többre megyünk, ..mint ők. 

Most pedig a szegényügy, vagy keresztyén 
nyelven a Krisztus kicsinyeinek gondja van soron. 
Ezt karoljuk fel minden erőnkkel. Ne kicsinyeljük 
a dolgot, mert mindenek felett első dolga az 
egyházunknak. »Gyümölcseikről esméritek meg 
őket«. És ha a mi egyházunkban csak annyi hit 
él, a mennyi szeretet-intézményt tart fenn, akkor 
mi még a kárhozat útjain bolyongunk. 

No de mindenki tudja és elismeri ezeket 
már, felesleges is róluk beszélni, hanem hát ha 
nem lehet megcsinálni! Inkább arról tessék be-
szélni, hogy hogyan, mert hogy mit, azt magunk 
is tudjuk. Hát erre a hogyanra akarok röviden 
megfelelni. Igy csapok fel én is repülőgép-felta-
lálónak. 

Hát először is a szegények és árvák gond-
nokságát a lelkipásztor sehol el ne vállalja, még 
a legkisebb helyen sem, mert ő a szegényeknek és 
árváknak született és természetes gondnoka. Lehe-



tőleg a kurátorra se ruházzák ezt a tisztet, mert 
ő meg a pásztornak hivatalánál fogva segítője, 
s így a szegény ügyet úgy is szivén hordja. Hanem 
tessék valaki mást választani, még pedig felesé-
ges embert, a hol van, hívőt, a hol ez nem volna 
lehető, ott józan életű erkölcsös embert, tisztes 
szegénységben élőt, és pedig vagy kertészt, vagy 
iparost, lehetőleg olyat, a ki az azon a vidéken 
legalkalmasabb házi iparhoz is ért. 

Mikor ez megvan, akkor tessék két részre 
osztani a szegényeket: elaggottak s munkakép-
telenek, és árvák csoportjára. Az elaggottakat és 
munkaképteleneket a nagyobb egyházak elhelyez-
hetik valami menházba, ele ott kit micsoda köny-
nyű munkára lehet, okvetlenül használják fel őket 
és szorgalmatosan társalogjanak velők a Krisz-
tusról. A nagy gyülekezetek erre nagyon könnyen 
találhatnak fedezetet, ha például kijelentik, hogy 
a perselypénzt erre fordítják, és akkor a hívek 
többet adakoznak, vagy pedig a koldulás beszün-
tetéseért valami váltságdíjat szednek a jobbmó-
dúaktól. És akkor ref. embernek tilos a koldulás. 

Kisebb helyeken kevés ilyen ember van, 
lakás nélkül pedig egy sincs. Ott csak egy kis 
buzdítás kell a híveknek, hogy az ilyeneket ada-
kozásból eltartsák. A lelkész buzdítson, a szegények 
gondnoka, mondjuk ki magyarán, hogy diakónus, 
tartson az adakozásban rendet, mind a ketten 
pedig menjenek elő jó példával az adakozásban. 
Lehetetlen elképzelni, hogy a pap, kurátor, diakónus, 
tanító, papné, tanítóné annyi alamizsnát össze ne 
tudnának szedni, a mennyivel a gyülekezet munka-
képtelenjeit el lehet tartani, Azt pedig, hogy a 
diakónus az adakozásban tartson rendet, úgy 
értem, hogy mikor a pap s az ő segédei buz-
dítják a családokat a nyomorultak segélyezésére, 
s a családok ajálkoznak, hogy »majd én is adok 
egy kis zsiradékot« vagy »küldök egy ebédet«, 
akkor ezeket az ajánlkozókat feljegyzik, s a 
diakónus annak idejében elmegy hozzájuk sorban, 
és kéri a megígért alamizsnát, hogy küldjék el 
ennek meg ennek a szegénynek. A szegényeket 
meg-meglátogatja, hogy meglássa, miből kezdenek 
kifogyni, s akkor elmegy olyan helyre, a hol épen 
azt Ígérték, és felhívja a családot, hogy küldhetik 
már a megígért adományt, mert szükség van rá. 

Magától értetik, hogy itt is kell foglalkoztatni 
a gyámoltakat, és lakásukon néha áhitatosságokat 
tartani, melyeken mások is jelen lennének. A pap 
és diakónus fegyelmi hatalmat gyakorolnának a 
gyámoltak felett, mert a jószívű adományokkal 
visszaélőket szűkebb kosztra foghatnák. 

A miből pedig kitetszik, hogy nem kell pénz, 
csak hit és szeretet. 

Dr. Kecskeméthy látván. 

Az affiliáeió kérdéséhez. 
Felolvastatott B.-Sellyén az 1894. április 11-én tartott egyházi 

értekezleten. 

II. 
Rendes körülmények közt a lelkészi ténykedésre, 

beleértve főleg a vallás-erkölcsi tanítást, nevelést az egész 
vonalon, ezer-ezer lélek egy-egy lelkésznek elegendő tágas 
tért nyújtana. Meg is vagyunk győződve, hogy pl. Buda-
pesten. Debrecenben akkor lendülhetne fel igazán az 
evangéliumi vallásos élet és erkölcs, ha 30—35 s nem 
5—6 lelkész állana a hívek szolgálatára; amennyiben nekünk 
nem annyira tágas s fényes templomokra, hanem vallásos 
iskolákra, belső vallásos életközösségre van égető szük-
ségünk. Ámde Baranyában, hol a nép-kihalás processusa 
elvitathatlanul beállt s már csak idő kérdése, míg egyfelől 
a lelkészi szolgálat 2000 lelket is megbírna, másfelől az 
apró községekben széjjel s exponált környezetben lakás 
azt követeli, hogy ennyi, sőt helyenként ennél kevesebb 
lélekszámot is elegendőnek tartsunk a lelkipásztori tevé-
kenység területe gyanánt. Sőt azon történeti tény, mely 
fölött napi rendre térni nem lehet, hogy t. i. legkisebb 
egyházaink is meghozták áldozataikat az egyházi szolgálat 
érdekében, kivételes intézkedések tételét is indokolttá 
tehetné. 

Látni való, hogy mi az egyházi élet, vagy mondjuk 
papi fizetések rendezésénél a götnöri papi értekezlet irá-
nyától, mely a létező fizetéseket kívánja bizonyos rend-
szerbe szedve a minimum megállapításánál alapul venni, 
nagyon távol állunk s egész más, teljesen radikális mód-
szerre gondolunk. Szerintünk az egész országban ki kellene, 
jelölni a megkívántató lelkészi állásokat, megállapítani a 
minimális költségvetést s azok fedezetéről igazságos módon 
gondoskodni. Azonban maradjunk csak Felső-Baranvában. 

Legelsőben is az egyházakat kellene csoportokba 
beosztani minden helyi s személyi érdekek kizárásával 
csakis a célszerűség kérdését véve alapul Két egyházat 
— egy pár kivétellel — a legjobban elláthat egy lelkész, 
ha még filia is van, egy segédlelkész adandó vallástanítóul. 
Számításom szerint 32 kör alakulna ugyanannyi rendes 
lelkészszel s 15 segédlelkész vallástanítóval. 

A második teendő ez egyházi állások fizetésének 
megállapítása. E minimum a lelkészi állásra nézve 1200 frt 
törzsfizetés és 10% ötödéves pótlék lenne, mely ötször 
ismétlődnék, úgy hogy 25 évi szolgálat után a szent szol-
gálatban sokat fáradott lelkész 1800 ft't fizetést élvezhetne 
lakáson, kerten és a szükséges tűzifa illetőségen kívül, a 
fizetésbe a földek jövedelme is beszámíttatván. E fizetéshez 
a társegyházakat gondozó lelkész fizetéséhez 300 frt lótar-
tási átalány járulna, mely a nyugdíjba be nem számítható. 

A lelkész felügyelete s rendelkezése alatt álló vallás-
tanító segédlelkészek fizetése lakáson s tűzifán kívül 900 frt 
lenne 60 frt ötödéves pótlékkal. 

A lelkész 60 éves korában vagy 30 évi szolgálat 
után teljes fizetéssel nyugdíjaztassák, családja, elhalása 
esetén tisztességes segélyben részesüljön; az új viszonyok-
közt kegyévekről, de még hónapokról sem lehet szó. 

A lelkészek s vallástanítók hivatásának központját 
a gyermekek, ifjak s felnőttek vallásos nevelése, oktatása 
képezné, a melynek csak betetőzése, koronája lenne a 
vasárnapi istentiszteletek tartása, melyek a társ-gyüleke-
zetekben felváltva tartatnának, a valláserkölcsi oktatás 
az iskolákban legalább 4 napon át 12—16 kötelező órá-
val állapíttatnék meg; a vasárnap délutáni istentiszteletek 
helyét a felnőttebb ifjúság erkölcsi nevelése foglalná el. 
Mindezek rendszeres és részletes tervezetben határoztat-
nának meg. 



Miután tervezetünk minden egyház szükségleteiről 
gondoskodik, a szükséglet egyházmegyeileg állapítandó meg. 
Számításunk szerint az affiliáció teljes keresztülvitele s a 
korpótlékok leljes igénybe vétele esetén igényelnénk: 32 
lelkésznek 1800 írtjával — 57.600 frt; 15 segédlelkésznek 
900 írtjával — 13,500 frtot, melyhez üti átalányok fejében 
mintegy 10,000 frt igényeltetnék. Az egyházmegye szük-
séglete egy összegben körülbelül 81 ezer frt. Ez azon 
összeg, melyről az egyházmegyének, kellene gondoskodni, 
amennyiben a nevezettek fizetéseiket előleges évnegyedi 
részletekben az egyházmegye pénztárából kapnák. De 
honnan ? Ez a kérdés, melyre gyakorlati feleletet, akarunk 
adni s mely értekezésünk legfontosabb 

III. 
részét képezi. 

A gyakorlati megoldás alapja a következő eljárás lehet: 
1. Táblás kimutatásban összeiratni a lelkészi hiva-

talok birtokában levő földbirtokokat, azok kataszteri és 
helyi használati jövedelmeit E két tételből képezett középár 
tenné a lelkészi (illetve s-lelkészi) állás jövedelmének első 
tételét. Természetesen ez az egyházmegyei költségvetésben 
is első tétel lenne, azt hiszszük kiadna 1 2 - 1 6 ezer frtot. 

2. Táblás kimutatásban összeiratni a fizető lelkek 
számát (fizetők közé vétetvén a 16 évet meghaladott min-
den lélek) minden egyázból, továbbá a református hívek 
egyenes állami adójának kimutatását minden egyházból 
egy összegben. E kimutatás alapján vettetnék ki a vallás-
adó és pedig: 

a) személves adó, ü. n. fejadó, mely szegényre, gaz-
dagra egyaránt kiterjed, mely alól senki magát ki nem 
vonhatja, melynek összege azonban 1 (egy) koronát meg 
nem haladhat, ebből bejön mintegy 18—20 ezer korona, 
vagyis 9—10 ezer frt; 

h) aránylagos adó, mely az állami egyes adó 15 és 
25°/0 át képezhetné s e szerint 24—38 ezer frtot jövedel-
mezhetne nagyobb megterheltetés nélkül. 

A fedezet tehát nagyobb veszély nélkül 36—64 ezer 
forintban lenne megállapítható, a mely esetben 44 illetve 
16 ezer forint hiány mutatkoznék e számítás szerint, 
melynek fedezéséről egyházkerületnek, konventnek s a mi 
fő, az államnak kellene gondoskodnia, a mit az állam a 
vallás-erkölcsi oktatásért szívesen megtehet és meg is 
teend, természetesen e számítás is csak hozzávetőlegesül 
tekintetvén. 

Ez összegek akár a gondnok által, akár a község 
elöljárósága útján szedetnek be, mindenkor az egyház-
megyei közpénztárba folynának s onnan adatnának ki 
évnegyedenként. 

Természetesen minden névvel nevezhető köteles tar-
tozás és fizetés bárminemű lelkészi funkcióért azonnal 
besziin tettetnék. 

Még csak a gyakorlati életbeléptetésről kívánunk 
szólani. 

IV. 
Ám határozná el egyházmegye s kerület azonnal az 

affiliációt, azt csak fokonként s kellő sorrenddel lehet 
végrehajtani. 

E végre átmeneti intézkedésül a következőket aján-
lanám : Mihelyt az affiliáció fennebbi, vagy más célra-
vezető módozata megállapíttatnék, azonnal elhatározandó, 
hogy bármely csoportozatban történt halálozás esetében 
az affiliáció, tekintet nélkül arra, hogy a székhely lelkésze 
maradt-e életben vagy nem, az affiliáció életbe, az elő 
pap az így előállott jövedelem élvezetébe lép, valamint 
az ezzel járó kötelességeket apostoli buzgósággal teljesí 

teni tartozik. Az ő halála után lépne a társ-egvház a 
szabad választás jogának birtokába. 

Ott, hol a társ-egyházaknak filiájok is van, az egyik 
társegyházban történt, üresedés ott segédlelkész vallás-
tanító alkalmazását tenné szükségessé (az affiliáció minden 
következményeivel), a mikor is az anyaegyház lelkészével 
egyetértve vezetnék a filia vallás-erkölcsi gondozását is. 

Ekként minden lelkészi hivatal üresedése egy-egy 
csoport affiliálására nyújtana alkalmat. Önálló egyházak, 
ha netalán az előirt módon való megadóztatásuk útján 
oly összeget mutatnak föl, hogy nemcsak segélyt nem 
igényelnek, sőt a minimumot meghaladják, az összeget 
teljes egészében a lelkész javadalmazására és pedig egyébre 
nem is fordíthatják. Igy ha kevés is, mégis lenne olyan 
egyház is, mely a nemesen törekvőkre nézve promociót 
képezne. 

Azt hiszem, hogy nem vonja kétségbe senki, hogy 
ily rendezésből a szigorú felügyelet s fegyelemgyakorlás 
sem maradhatna el, mely a kényelemszeretet vagy hamis 
kötelességérzet háta mögött állván, a hü munkásokra 
buzdítólag, a rest napszámosokra félemlítő serkentéssel 
hatna. 

De a mely testület a hű munkások illő jutalmazá-
sáról gondoskodik, méltán elvarhatja és megkövetelheti, 
hogy a ki dolgozni, tenni, buzgólkodni nem tud, vagy 
nem akar, adja át a tért munkabiró, munkát szerető erők-
nek, senkit mást mint önmagát okolván, mert a közönség 
érdeke mégis csak több és nagyobb lesz mindig, mint 
egyesek érdeke. 

Im ezekben foglaltam össze nézeteimet az affiliáció 
kérdéséről Számoltam azzal a körülménynyel, hogy né-
pünk szerzett jogait teherkönnvítés nélkül nem adja fel 
és az arányosításhoz is csak úgy járul, ha az a gazda-
gokra sem jár érezhető teher-emeléssel. Valamint azzal, 
hogy a szaporított jövedelemért megfelelő több munkát 
méltán vár, sőt követelhet. De ha Ő nem, követeli szeretett 
egyházunk fenmaradásának jövendő virágzásának érdeke. 
Mindnyájan foglalkozunk e kérdésekkel, álljanak elé a 
különféle tervezetek, melyek azonban ne a levegőben, 
hanem a földön legyenek felépítve. Én ez utóbbira töre-
kedtem. Sikerült-e, azt nem tudom; de azt az egyet tudom, 
hogy hittem: és azért szólottam. 

Morvay Ferencz, 
ref. lelkész. 

i s k o l a ü g y . 
A tanítói fizetésekről szóló törvény 

végrehajtása. 
(Folytatás.) 

23. §. 
Ha a törvény életbelépésétől 1894. évi június hó 

25-ig terjedő időben valamely községi vagy felekezeti 
iskolai tanítói állomással összekötött illetményekben oly 
elháríthatatlan csökkenés állott volna be, hogy a fizetés 
a törvényszerű minimumot el nem éri vagy ha ezen idő 
alatt valamely községi vagy felekezeti iskolánál újonnan 
rendszeresítendő tanítói állomással összekötött fizetés nem 
éri el a törvényszerű minimumot, akkor a szükséges állam-
segély engedélyezése végett a hitfelekezeti iskolai hatósá-
gok, községi iskolákra nézve pedig a közigazgatási bizott-
ságok 1894. évi szeptember hó 25-ig tartoznak a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez fordulni és beterjeszteni a 17. 
§-ban említett okmányokat. 



Ha a tanítói fizetés ily csökkenése vagy a nélkü-
lözhetetlenül szükséges, de a törvényszerű legkisebb fize-
téssel sem javadalmazható űj tanítói állomás rendszere-
sítése 1894. évi junius hó 25-én túl történik, akkor a 
hitfelekezeti iskolai hatóságok, illetőleg a közigazgatási 
bizottságok az államsegély engedélyezése végett az illet-
mények megállapításától, illetőleg a tanítói fizetésnek a 
törvényszerű minimumnál csekélyebb összegre elhárítha-
tatlannl történt leszállása idejétől számított 3 hónap alatt, 
tartoznak a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fordulni 
és a közigazgatási bizottság útján beterjeszteni a 17. §-ban 
említett okmányokat. Ekkor a további eljárás a 18—25. 
§-ok szerint történik. 

Ha a kitűzött határidőben a minisztertől nem kérnék 
a szükséges államsegély engedélyezését, akkor a 16. §-ban 
megszabott, eljárás alkalmazandó. 

24. §. 

Az 1893. évi XXVI. t.-cikk 14. §-a kimondja, hogy 
ha a törvény 2. §-ában megállapított ötödéves korpótlékokat 
az iskolafentartók saját erejökből szolgáltatni nem képesek, 
illetőleg a községi iskolákra nézve az 1868. évi XXXVIII. 
törv.-cikk 35. §-a alapján kivethető iskolai pótadó ki van 
merítve, a legkisebb tanítói fizetés kiegészítését szabályozó 
eljárás alkalmazásával az iskolafentartók a korpótlékok 
fedezése céljából is állami segélyben fognak részesülni. 

A jelen »Utasítás« 12. §-a értelmében az 1893. évi 
XXVI. törv.-cikk életbelépésekor, vagyis 1893. évi szep-
tember hó 25-én már alkalmazásban volt tanítók részére 
a törvény 2. §-a szerint esedékessé váló első ötödéves 
pótlékok 1898. évi október hó 1-től kezdve szolgáltatan-
dók ki. 

A törvényhatósági közigazgatási bizottságok 1898. 
évi április hó végéig figyelmeztessék a községi iskola-
székeket és a felekezeti iskolai hatóságokat, hogy a kor-
pótlékot a tanítók részére biztosítsák, vagy ha arra nem 
képesek, államsegély engedélyezése végett 1898. évi június 
hó végéig a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fordul-
janak. Ez utóbbi esetben a 17. §-ban említett okmányokat 
kell bemutatni a miniszternek s ekkor a további eljárás 
a 18—25. §-ok szerint történik. Ha ellenben az iskola-
fentartók 1898. évi június hó végéig nem kérnek a vallás-
és közoktatásügyi minisztertől államsegélyt a korpótlék 
fedezhetésére, akkor a korpótlék teljes összege az iskola-
fentartó által biztosítottnak tekintetik és a 16. §-ban foglalt 
eljárás alkalmazandó. Ugvanilv intézkedések teendők az 
1903., 1908., 1913. és 1918. évek október hó 1-től kezdve 
esedékes második, harmadik, negyedik és ötödik ötödéves 
korpótlékok kiszolgáltatásánál is. 

Az 1893. évi szeptember hó 25-től kezdve alkal-
mazást nyert és működésüket megkezdett tanítók ötödéves 
korpótlékai a 12. §-ban meghatározott módozat szerint 
mindenkor a működés megkezdése napját követő hó 1-től 
kezdve számított öt-öt év elteltével válnak esedékesekké. 
Ha az iskolafentartók nem lennének képesek az esedékessé 
váló első, vagy bármelyik korpótlék kiszolgáltatását bizto-
sítani, akkor a korpótlék esedékességének napját megelő-
zőleg három hónappal a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez fordulhatnak a korpótlék fedezéséhez szükséges 
államsegély engedélyezése végett, de tartoznak bemutatni 
a 17. §-ban említett okmányokat s ekkor is a további 
eljárás a 18—25. §-ok szerint történik. Ha az iskolafen-
tartók a megszabott határidőig nem kérnek államsegélyt 
a korpótlék fedezésére, akkor a 16. §-ban foglalt eljárás 
alkalmazása mellett az esedékessé vált korpótlék teljes 
összege tőlük fog behajtatni. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a közigazga-
tási bizottság javaslata alapján (18—24. §§.) megállapítja 
a községi vagy felekezeti iskolai tanító fizetésének és kor-
pótlékának kiegészítéséhez szükséges államsegélyt s a 
törvényhozás által e célra engedélyezett összegből az 
iskolafentartónak, illetőleg az iskolafentartó jogait gyakorló 
iskolaszéknek kiutalványozza. Az államsegély csakis a 
tanító fizetésére vagy korpótlékára fordítható; az iskola 
minden más szükségletéről az iskolafentartó tartozik gon 
doskodni. 

Több tanítóval biró községi vagy felekezeti iskoláknál 
a 60 frtot, illetőleg 90 frtot meghaladó államsegély (26., 
28. és 29. §§.) nem osztható fel úgy, hogy egy-egy tanítóra 
60 frtnál, illetőleg 90 frtnál kisebb összeg jusson s ez 
által az állami befolyás (26—31. §§.) ne legyen érvénye-
síthető. Ha tehát egyes esetekben más, a törvény által 
meghatározott jognál több befolyást biztosító megállapodás 
létre nem jönne, akkor a 60 frtot, illetőleg 90 frtot meghaladó 
államsegély összegének nagyságához képest az állami 
befolyást egy vagy több tanítói állomás betöltésénél és az 
illető tanító fegyelmi ügyeiben a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter okvetlenül gyakorolni fogja. 

Ha időközben a tanítói állomás üresedésbe jön, az 
államsegélyből az üresedés időtartamára esedékes összeg-
nek azon részét, a mely a törvény 1. §-a értelmében 
alkalmazott segédtanító illetményének kielégítése után fen-
marad, az iskolafentartó csakis a tanító özvegyét és árváit 
a törvény 1. §-a értelmében megillető félévi fizetés kiegészí-
tésére fordíthatja, de az iskola más szükségleteinek fede-
zésére fel nem használhatja. Az államsegély helyes fel-
használásának igazolása végett a miniszter szükség szerint 
okmányolt számadást kiván be az iskolafentartótól. A 
számadások az előző tanévről szerkesztve, október hó 
végéig a közigazgatási bizottság "útján terjesztendők be a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz és pedig egy 
okmányolt és két okmányolatlan példányban. 

Az így megadott államsegélyekben az 1893. évi 
XXVI. t.-c. 17. §-a szerint csakis a törvényszerű képesí-
téssel biró tanítók részesülhetnek. (21. §.) 

IV. FEJEZET. 

Az állam befolyása a tanítók alkalmazására és elmozdítására. 

26. §. 
Az 1893. évi XXVI. törv.-cikk 11., 14. és 16. §-ában 

foglalt rendelkezések szerint azon esetre, ha valamely 
községi vagy felekezeti iskolai tanító fizetésének kiegészí-
téséhez adott államsegély 60 forintot meghalad vagy ha 
a fizetés kiegészítésére és a korpótlékra igénybe vett állam-
segély együttvéve 90 forintig terjed, az illető tanító alkal-
mazása a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyá-
sától függ. (Lásd a 25. §. második pontját is.) 

Felekezeti iskolánál ily tanító alkalmazása is az ott 
érvényben levő szabályszerű módon: választás, esetleg 
kinevezés útján történik, szükséges azonban, hogy a tanító 
képesítő oklevele, szolgálati okmányai, díj levele és az 
alkalmazásnál követett szabályszerű eljárásról felvett jegyző-
könyv, illetőleg az azt igazoló okmányok az alkalmazás 
iránt hozott határozat napjától számított egy hónap alatt 
jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
felterjesztessenek. 

Községi iskoláknál az 1876. évi XXVIII. törv.-cikk 
13. §-ának l-ső pontjában körülírt tanító-választási eljárás 
az 1893. évi XXVI t.-c. 11. §-ának c) pontja alapján oly 
értelemben módosíttatik, hogy ha az államsegély 60 frtot, 



illetőleg a korpótlékra és fizetésre adott államsegély együtt-
véve 90 frtot meghalad, a községi iskolaszék által a köz-
igazgatási bizottság egy küldöttjének elnöklete alatt meg-
ejtett választás felvett jegyzőkönyv a megválasztott tanító 
képesítő oklevelével, szolgálati okmányaival és díjlevelével 
együtt a választás napjától számított egy hónap alatt az 
eljárás jóváhagyása végett a közigazgatási bizottság útján 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fel terjesztetik. 

A miniszter jóváhagyásának leérkezése előtt a tanító 
alkalmazása véglegesnek nem tekinthető. 

27. §. 
Ha az előző szakasz szerint a vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter jóváhagyástól függő tanítói választásoknál 
oly egyén választatnék meg a tanítói állomásra, illetőleg 
oly egyénnek megválasztása terjesztetnék fel jóváhagyás 
végett a miniszterhez, a ki ellen a miniszter törvényen 
alapuló vagy állami szempontból (így: tanítói képesítés 
hiánya, a magyar nyelv nem tudása, fegyelmi vétségek 
államellenes irányú működés stb. miatt) kifogást emelhet., 
a miniszter 30 napra terjedhető záros határidő kitűzése 
mellett más egyén választására és újabb felterjesztés 
tételére szólítja fel a tanító alkalmazására jogosítottakat. 
Ez esetben tehát a megtörtént választás érvénytelen és a 
közigazgatási bizottság felügyeltet arra, hogy az így meg-
választott tanító működését meg ne kezdhesse. 

A mennyiben a miniszter felszólítása az újabb tanítói 
választásra és arról felterjesztés tételére eredménytelen 
maradna, vagy ha az új felterjesztés az említett szempon-
tokból másodízben is kifogásra szolgáltatna okot: azon 
esetben a tanítót, az iskolafentartó további meghallgatása 
nélkül, a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki. 
A miniszter a hitfelekezeti iskolához ily módon kinevezendő 
tanító személyére nézve az egyházi főhatóságot záros határ-
idő alatt nyilatkozattételre szólítja fel, hogy a tanító ellen 
netalán emelhető fontosabb kifogásokat figyelembe vehesse. 
Az így kinevezendő tanítónak azon vallásfelekezethez kell 
tartozni, a melynek jellegét az illető felekezeti iskola viseli. 

Ha az egyházi főhatóság a kitűzött határidőre nem 
nyilatkozik, vagy ha nyilatkozatában figyelembe vehető 
kifogást fel nem hoz, a miniszter a tanítót kinevezi és erről 
az egyházi főhatóságot oly felhívással értesíti, hogy intéz-
kedjék, mikép a tanító állomását mielőbb elfoglalhassa. 
Ha a tanító működésének megkezdése ellen a felekezeti 
iskolai hatóságok részéről bármily akadály tétetnék, a 
közigazgatási bizottság a tanítót a községi elöljáróság és 
szükség esetén karhatalom segélyével helyezi be állo-
másába. 

28. §. 

Az 1894. évi XXVI. törv.-cikk 13. és 14. §-ai értel-
mében, midőn a hitfelekezeti iskolánál alkalmazott, tanító 
fizetésének kiegészítésére adott államsegély 60 forintot 
meghalad, vagy a midőn a korpótlék címén adott évi 
segély 90 forintra rűg, vagy ha a korpótlékra és a fizetés 
kiegészítésére igénybe vett segély együttvéve 90 forintig 
terjed, ezen esetekben a felekezeti népiskolai tanító állá-
sából csak oly, az illető hitfelekezeti hatóságok által saját 
szabványaik szerint hozott fegyelmi ítélettel mozdítható 
el, mely ítélet végrehajtás előtt a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez mindenkor felt erjesztendő és jogérvényessé 
csak akkor válik, ha a miniszter annak vételétől számított 
egy hó alatt nem kívánja, hogy a közigazgatási bizottság 
egy kiküldött tagjának közreműködésével foganatosítandó 
vizsgálat alapján újabb itélet hozassék. 

Annak meghatározása végett, hogy a fegyelmi eljá-
rásban s az ítélet meghozatalánál a hitfelekezeti hatósá-

gok saját szabványaikat csakugyan megtartották, szüksé-
ges, hogy az ily szabványokat a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek bemutassák s ha a fegyelmi eljárás módoza-
tait s a fegyelmi büntesések fokozatait részletesen meg-
állapító szabványaik még nem volnának, gondoskodniok 
kell ilyenek mielőbbi megalkotásáról és már 1894. év 
folyamán leendő életbeléptetéséről. 

A közigazgatási bizottság ellenőrzi, és úgy a járási 
főszolgabirákat, mint a községi elöljáróságokat éber fel-
ügyeletre utasítja, hogy az ezen szakasz első pontjában 
foglaltak szerint 60, illetőleg 90 frtot elérő államsegélyben 
részesülő felekezeti iskolai tanítók állomásaikról csak akkor 
mozdíttassanak el, ha a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az ítéletet jóváhagyta vagy annak vételétől számított egy 
hő alatt arra nem nyilatkozott. Ha az illető tanító elmoz-
dításánál e feltételekre az iskolafentartó vagy a felekezeti 
hatóság nem lenne tekintettel, a közigazgatási bizottság 
a tanítót visszahelyezi állomásába. 

Ha a miniszter újabb vizsgálatot és ítélethozatalt 
kíván, akkor a közigazgatási bizottság kiküldött tagja a 
vizsgálaton résztvesz; az ő részvétele nélkül megtartott 
fegyelmi vizsgálat érvénytelen. A közigazgatási bizottság 
kiküldött tagja kívánhatja, hogy a vizsgálat mindazon 
körülményekre kiterjesztessék, melyek felderítését szükséges-
nek látja, s a vizsgálat folyamán szerzett tapasztalatok, a 
kihallgatott tanúk vallomásai pontosan jegyzőkönyvbevétes-
senek, a mely jegyzőkönyvet ő maga is aláír és esetleg 
sajat észrevételeit is bevezeti abba. 

29. §. 
A hitfelekezeti hatóság az 1893. évi XXVI. t.-c. 13. 

§-a értelmében az államilag segélyezett hitfelekezeti tanító 
ellen a vallás- és közoktatásügyi miniszter kívánságára a 
fegyelmi eljárást minden esetben megindítani köteles. A 
hitfelekezeti hatóságok által ily esetekben hozott ítéletek, 
még ha a tanítónak állomásáról elmozdítását nem szabnák 
is ki, a miniszterhez minden esetre felterjesztendők, de jog-
érvényessé csak akkor válnak, ha a miniszter az Ítéletek 
vételétől számított egy hónap alatt nem kívánja, hogy a 
közigazgatási bizottság egy kiküldött tagjának közreműködé-
sével foganatosítandó vizsgálat alapján újabb ítélet hozassék. 
Ekkor az előző szakaszban említett eljárásnak van helye. 

Ha a 28. §-ban említett összegekkel segélyezett fele 
kezeti tanító oly fegyelmi vétséget követ el, mely miatt 
ellene a fegyelmi eljárást megindítani kellene, de a fele-
kezeti hatóság az iránt nem intézkedik, akkor a kir. tan-
felügyelő vagy a közigazgatási bizottság a tényállás részletes 
előadása mellett jelentést tesz a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, hogy a felekezeti hatóságot a fegyelmi eljárás 
megindítására felszólítsa. 

Ily esetekben a miniszter a fegyelmi eljárás megindí-
tása iránt a hitfelekezeti hatósághoz intézett felhívással 
egyidejűleg vagy az eljárás folyamán bármikor az állam-
segélyt megvonhatja. Különösen pedig megvonja az állam-
segélyt akkor, ha a tanító oly súlyos vétséget követ el, 
a mely miatt állomásától felfüggesztendő lenne és ha a 
tanító büntető bírósági vizsgálat alatt áll. 

30. §. 
Ha a hitfelekezet főhatósága a 28. §-ban említett 

összegekkel segélyezett tanító ellen a miniszteri rendelet 
vételétől számított 14 nap alatt a fegyelmi eljárást meg 
nem indítaná, akár azt kellő igazolás nélkül 3 hó alatt 
be nem fejezné, akár az ítéletet meghozatalától számított 
14 nap alatt a miniszterhez fel nem terjesztené, az eset-
ben a fegyelmi ügyben az 1876. évi XXVIII. t.-c. 7. §-ának 
3. és 4. pontjában foglalt szabályok szerint a közigazgatási 



bizottság fog intézkedni s a fegyelmi ítéletet a közigazgatási 
bizottság fegyelmi választmánya fogja hozni. Ily esetben 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter bízza meg- a köz-
igazgatási bizottságot a fegyelmi ügy további ellátásával 
s arról a felekezeti főhatóságot is értesíti. Azontúl a fele-
kezeti főhatóság nincs jogosítva a fegyelmi vizsgálatot 
folytatni vagy ha a vizsgálat be volna fejezve, annak alap-
ján ítéletet hozni. A felekezeti főhatóság a közigazgatási 
bizottság kívánságára megküldi a fegyelmi ügyre vonat-
kozó összes tárgyalási iratokat és okmányokat. 

A miniszter kívánságára megindított fegyelmi ügyben 
a miniszter által kiszabott vagy a közigazgatási bizottság 
fegyelmi választmánya által hozott és jogérvényessé vált 
ítéleteket az illető hitfelekezeti hatóságok az ítélet véte-
létől számított 14 nap alatt saját hatáskörükben végre-
hajtani tartoznak A mennyiben az említett határidő alatt 
az ítélet végrehajtása meg nem történnék, a közigazgatási 
bizottság intézkedik, hogy a járási főszolgabíró felügyelete 
mellett a községi elöljáróság azonnal foganatosítsa a végre-
hajtást. ha szükséges, karhatalom igénybe vétele mellett. 

34. §. 
A közigazgatási bizottság van hivatva az 1876. évi 

XXVIII. t.-c. 7. §-ának 3. és 4. foglalt szabályok szerint 
foganatosítani a fegyelmi eljárást akkor is, ha bármily 
összeggel segélyezett felekezeti népiskola tanítója állam-
ellenes irány követésével van vádolva s a miniszter a 
fegyelmi eljárást elrendeli. 

Államellenes iránynak tekintendő különösen minden 
cselekmény, mely az állam alkotmánya, nemzeti jellege, 
egysége, különállása vagy területi épsége, továbbá az állam 
nyelvének törvényben meghatározott alkalmazása ellen 
irányul, történt legyen az akár tanhelyiségben, akár azon 
kívül vagy más állam területén, élő szóval, Írásban vagy 
nyomtatvány, képes ábrázolat, tankönyvek vagy egyéb tan-
eszközök által. 

Ily esetekben is a közigazgatási bizottság fegyelmi 
választmánya hoz ítéletet, a melynek végrehajtásánál az 
előző szakasz második pontjának rendelkezése alkalmazandó. 

Ha valamely községi vagy felekezeti iskolának egy-
másután két tanítója mozdíttatott el állásáról államellenes 
irány követése miatt a közigazgatási bizottság fegyelmi 
választmánya által hozott ítélettel, az 1893. évi XXVI. 
törv.-cikk 15. §-a értelmében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek jogában áll a községi vagy felekezeti iskolát 
megszüntetni és helyébe állami iskolát állítani. A községi 
vagy felekezeti iskola megszüntetésénél a jelen »Utasítás* 
22. §-ában megállapodott eljárás nyer alkalmazást. 

32. §. 
Az 1893. évi XXVI. törv.-cikk 19. §-a értelmében 

a jelen »Utasításban« a tanítókra és a segédtanítókra meg-
állapított rendelkezések alkalmazandók a tanítónőkre és 
segédtanítónőkre is. 

t á r c z a . 
A római egyház vallási ereklyéi. 

(Folytatás és vége.) 

Fölötte érdekesek az utolsó vacsora reliquiái. A 
lateráni templomban van az asztalnak egy része, M.-Glad-
bachban egy edény s egy serleg darabjai, valamint az 
asztalterítő nagy része, s egy kés Trierben. Az a lepedő, 

melylvel Jézus a tanítványok lábait megtörlé, a lateráni 
templomban, a kötő pedig, melyet ugyanez alkalommal fel-
kötött, Cornelvmünsterben látható. 

Nem kevésbé érdekesek azon dolgok, melyek Jézus 
gyermekkorából maradlak fenn. így pelenkái tudomás 
szerint Achenben vannak, sőt a Laterán is dicsekszik 
ilyenekkel. Jászola a Maria Maggiore (Róma) egyik leg-
főbb reliquiáját képezi. Waal nézete szerint még talán 
Theodor pápa ideje óta (540) van a körülbelöl 5 darab 
deszkából álló reliquia Rómában. Achenben és M.-Glad-
bachban is vannak részei. A vendoni kolostorban Jézus 
könnyei őriztetnek (St. Laurenz, Lüttich mellett.). Mabillon 
azt állítja, hogy Jézus könnyeit, melyeket Lázár sírja fölölti 
hullatott, egy angyal felfogta s Magdolnának adá. Krisztus 
hajából egy jó csomó Flinesben van, lábnyomai az olajfák 
hegyén láthatók (a mennybemenetel alkalmából) Rómában 
a Sebestyén-templomban egv követ mutogatnak Jézus láb-
nyomaival, melyen megjelent a menekülő Péternek; san-
dalja a Trier mellett levő Prüm Salvator templomában, 
bőrből való öve, Konstantin megerősítő két pecsétjével 
Achenben van. Hogy Jézusról authenlikus képek maradtak 
fenn Lukács által festve, az eléggé ismeretes; van belőle 
egy a Laleránban is. Az öt árpakenyér és két hal mara-
dékát szintén Rómában őrzik. 

Józseftől kevés ereklyéje van a kath. egyháznak. 
Achenben mutogatják utazó gamasnijait, melyeket Egyip-
tomba való menekülése alkalmával viselt. Annál több aztán 
a Maria-reliquia, s az ezekben kifogyhatatlan Achen itt 
is az első helyen áll, ott van az u. n. »Camisia beatea 
Mariae«, Mária ruhája, melyet Kr. születésekor viselt, 
úgyszintén egy vászon deréköv. Ruhájának darabjai Burt-
scheidban, egy inge Chartres-ben volt. vagy talán van is. 
Fátyólának egy része Achenben volt, de később Com-
piegne-be vitték, a másik része Cornelvmünsterben s Long-
pontban, ez utóbbi helyen övének egy darabja is. Haja 
Achen tulajdonát képezi, de van belőle Maastricht és 
Longpontban is, itt egy követ is mutogatnak melyen ült. 
Egyik cipőjét Spanyolország egyik zárdájában őrzik. (18 cm. 
hosszú ! Isteni lábak!) Teje, mert ez sem maradhat el (Lieb-
frauenmilch!), a Vezuvon levő Mater Domini zárdának 
tulajdona; bár másuttj is van. így a nápolyi St. Luigi-
ban is két üveggel (!!), mely Mária-napok alkalmával 
folyékonynyá vált azelőtt. Megvan kézirata is. A siciliai 
Messinában van egy Máriának sajátkezüleg aláirt levele, 
melyet Pál, római utazása alkalmaval hozott át. Bizto-
sítja benne a messinabelieket változtlan kegyeiről. 

Lukács gondoskodott róla, hogy Mária képmását 
necsak egy Rafael, vagy Murillo fantáziájából ismerjük 
meg. Képek közül egy Konstantinápolyban volt, egy másik 
pedig már 600-ban I. Gergely altal hordoztatott körül, 
körmenetek alkalmával, ez a Mária Maggioreben van. De 
a legrégibb és legbecsesebb a Nápolyban levő del-carminai. 
Ez a kép, mely szintén Lukács által festetett, a világ leg-
régibb Mária-kápolnájában állíttatott fel, mely a Carmel 
hegyén a szent szűz tiszteletére építtetett s magok az 
apostolok szentelék fel. Onnan kerülő utakon jött át 
Nápolyba. 

De még nem említettük a Mária-ereklyék koronáját, 
t. i. názáreti házát. Ezt a házat a XIII. században az 
angyalok felemelték s először Dalmátiában, s azután Itáliá-
ban tették le, de mivel ezt a helyet sem találták elég szent-
nek, Lorettóba vitték, s ott helyezték el véglegesen. A 
pápák bűnbocsátó erővel ruházták fel (XIII. Leo). Aversa-
ban a lorettói kincsnek egy hű utánzata van, mely a 
pápák által ugyancsak ily erővel ruháztatott fel. S mily 
nagy mértékben árad szét az áldás Lourdes-ból, azon 
lourdesi grotta-utánzatok által, melyeket a jámborelméjü 



papok építtetnek a vakon hívő nép által. Mily kimerít-
hetetlen kincsforrása van ennek az egyháznak, s mily 
kiapadhatatlanok kegyelemeszközei, mert mindenik reliquiá-
hoz van egy, hogy úgy mondjuk — árjegyzék csatolva, hogy 
mely bűnöket törli el. Mily szegény ehhez képest a mi 
rideg, kopár protestáns egyházunk! 

De menjünk tovább ! Annáról, a Mária anyjáról sem 
az evangélium, sem az apokryph irodalom mit sem tud, 
még csak nevét sem említi, de az első keresztyéneknek 
gondjuk volt reá, hogy reliquiáit ne nélkülözzük. Teste a 
bethániai Lázár, Mária Magdolna és Mártha a hajón Mar-
seillebeszállíttatott. A vaucluse-i departement prépostságában 
van egész teste, Chiry-ben déli Franciaországban fej 
Többi reliquiái Németországon, nálunk Magyarországban, 
Itáliában Bécsben és Rómában, sőt ez utóbbi helyen annyi, 
hogy X Pius 1858-ban Eugénia császárnőnek kérésére 
kész volt belőlök neki ajándékozni. Anna egyik legfon-
tosabb reliquiáját lába képezi, mely Nápolyban meddő 
nőkön bámulatos csodát mivel. 

Hogy Anna testének fennebb említett kisérői saját 
reliquiáikat szintén Franciaországban hagyták, önként ért-
hető. így M. Magdolna teste a franciaországi új ultra-
montanizmus részéről nagy tiszteletnek örvend. 

Nagy az apostoli reliquiák száma is. Az első helyet 
Péter és Pál foglalják el. Biztosan tudják Rómában azt a 
helyet, hol a két apostol martirhaiáit szenvedett, Pál az 
Ostia kapunál, Péter a Janiculuson, vagy de-Waal szerint 
a Néró kertjében, s rnost Péter csontjai a Szt. Péter tem-
plomban feküsznek (az előtt a Szt. Sebestyénben), a Páléi 
pedig a Szt. Pál templomban; ugyanitt van Pál lánca és 
vándorbotja, az a p o s t o l o k p e d i g a Lateránban, 1368-ban 
V. Orbán vitette őket oda. 1527-ben a német V. Károly 
katonái számos apostoli reliquiát dobtak a Tiberisbe, de 
a fontosabb ereklyék az ilyen katasztrófát könnyen kiál-
lották, mint ezt az argenteiul-i köntös példája is mutatja. 

Pál karja a római »St. Paula alla Regola«-ban van. 
ujja a Szentlélek templomban, egyébb részei St. Paulo 
favori le muraban, sőt Burtscheidben is, Péter láncánali 
egy része Rómában, két szem Trierben, a többi része 
Achenben, s több helyütt. A rajnai hivő népnek óraláncokat 
árusítanak el, melyek magas árát azzal indokolják, hogy 
érintették vele Péter római láncát, mint ezt magamnak 
is volt alkalmam látni s hallani. Longpontban őrzik Péter 
övét; botját és miséző oltárát Nápolyban. Természetes, hogy 
az apostolok mindezen dolgokat római útjok alkalmával 
használták. Péter római miséző oltára a Lateránban van, 
kathedrája a Szent-Péter templomban püspöki székével 
együtt, mely utóbbival csak azon kis kellemetlenség tör-
tént, hogy egy renoválás alkalmával feltalálták rajta Herakles 
12 munkájának faragványait. Honny sóit qui mai y pense! 
Hát nem használhatott Péter egy olyan széket, mely a 
görög pogányságtól ered?! De még rosszabbul áll a 
dolog a velencei Péter-székkel, mely antiochiai prédikációi 
korából datálódik. 1787-ben ugyanis Assemani abbás 
Paduából, s vele egyidejűleg a német orientalista Tychsen 
ezen az antiochiai Péterszéken Koránból vett mondásokat, 
s egy a keresztyének elleni harcban elesett férfiú síriratát 
találták bevésve. Assemani irata a censura által konfiskál-
tatott, s a szék mai napig is tiszteletben áll. 

Az époly népszerű, mint tragikus végű Ker. Szent 
Jánosnak is számos reliquiája ismeretes. Achenben muto-
gatják a kendőt, melyen feje levágatott, a tálat, melyben 
a főt Heródeshez vitték. Teste Lukács által Sebasteből 
Antiochiába vitetett, honnan később kerülő utakon, Kon-
stantinápolyon át jutott el Rómába. Achenben van haja 
is, s különféle reliquiái Burtscheidban, így nyakcsigolyája, 
karcsontja; gerince és jobb keze Sienában, feje Konstanti-

nápolyban, vére a nápolyi »San (íregorio Armeno* kolostor-
ban, mely azelőtt évente folyékonynyá vált. 

Máté teste egy apáca álma folytán Salernóban 
találtatott fel, karjainakegyikeSt. Maria Maggiore-ban, ugyan-
itt van Mátyás apostol teste is, Simoné és Judásé a Szent 
Péter templomban, Sant C.roceban őriztetik Tamás mutató-
ujja, melyet Jézus sebeibe mélyeszteti, két foga Achenben, 
karja Maastrichtban. János apostol reliquiái Kómában, 
Nápolyban s Achenben, Bertalané Achenben, Burtscheid-
ben. Nagy figyelembe részesült István vértanú teste, mely 
eleinte Afrikában volt, hogy vájjon a vandalok hozták-e 
Konstantinápolyba, biztosan nem tudni, annyi azonban bizo-
nyos, hogy I. Pelagius pápa 557-ben csontjait a római 
San Lorenzóba hozta. Lukács teste 356 körül vitetett 
Konstantinápolyba. Karja a Santa Maria Maggiore-ban 
van, talán naiv bizonyítékául az általa festett s ugyanott 
levő eredeti Máriaképnek?! Titus feje Krétában volt, 
honnan a velelenceiek hozták el. 

Egyéb evangéliumi személyek s dolgok közül fel-
felemlíthetők még : az öreg Simeon karja, melyen Jézust 
tartá, Achenben, Salome csontjai Veroliban, a betlehemi 
ártatlan gyermekek csontjai Rómában, a keleti bölcsek s 
a három királyok maradványai Kölnben. Érdekes róma 
régiségek még a makkabeusok testei, a szövetségláda 
Mózes botja. Ábrahám áldozati kése, a lámpás, melvlye 
Júdás a Megváltót kereste az Olajfák hegyén stb. stb. 

íme a római egyház reliquiahalmaza, melyben mint 
egy keresztben fényesen tündöklik a trieri köntös kon-
kurrensével az argenteuli-vel. Nem célom ezek hiteles-
ségét vagy valódiatlan voltát bizonyítani, csak rá akartam 
mutatni azokra, melyek a római egyházban bűnbánat 
nélkül is bűnbocsánatot eszközölnek. 

Nem rekeszthetem be azonban cikkemet a nélkül, 
hogy ide ne iktassam a »Deutsche BeichsposU című német-
országi lap 1888. évfolyamának következő szavait: 

» . . . Itáliában, a reliquiák hazájában, ereklyék dol-
gában már jóval előbb vannak. Különféle kolostoraiban, 
templomaiban s kápolnájában szent Hieronymus 63 újját, 
Pongrácnak 1600 csontját, Istvánnak 13 karját őrzik, de 
a legpáratlanabb szent ebben a tekintetben mégis csak 
szent Jgnácz, antiochiai püspök, kinek három teste, hét 
lába, tizenhét karja őriztetik szent ereklye gyanánt, meg-
jegyezvén, hogy orthodox legenda szerint antiochiai Ignáczot 
megették az oroszlánok!« 

Ehhez sem kell kommentár! 
Farkas Kálmán, 

s. lelkész. 

k ö n y v i s m e r t e t é s . 
Praeparatio Cicerónak de imperio Gr. Pompeji című beszédjé-
hez. Kiadta és praeparatióval ellátta liácz Soma gymns. tanár. 

Singer és Wolfner Budapest. 1894. 

Pár éve indult meg a Singer és Wolfner-cég kiadásában 
Szilasi Móricz szerkesztése alatt a latin praeparatiók újabb 
vállalata. Már az első füzetek azt a megyőződést keltették 
a szakkörökben, hogy e vállalkozással bizonyos tekintet-
ben örvendetes javulás köszöntött be, s van remény, hogy 
a schlendriánságnak és conpilatiónak vége szakad. S való-
ban, az eddig kiadott praeparatiók között alig van egy, a 
mely kevésbbé mondható derekas munkálatnak. 

A most megjelent három füzet (XX—XXII.) abból 
a fajtából való, melyet teljes joggal tudok nevezni lelki-
ismeretes, gondolkozó fő munkájának. Szinte ezt kell 



mondanom, hogy iskolai praeparatiónak sok is, s ha szak-
értekezésnek kevés, de egyidejűleg kezesség arra, hogy 
írójától nagyobb méretű szakmunkát is várhassunk. Ügy 
tetszik, hogy midőn Rácz Cicerónak nagy jelentőségű s 
rhetorikai tekintetben is jeles beszédét iskolai használatra 
interpretálja, öntudatlanul, tisztán eredet hajlamából kifolyó-
lag példát ad arra, miként kell és kellene lelkiismeretes, szak-
szerű munkát végezni még oly feladat keretében is, mely már 
természeténél fogva kevésbbé tarthat számot magosabb 
szempontból vett mérlegelésre. A szakember érzékére vall 
az az apparatus, az anyagnak logikus elrendezése, mely 
a kis munka szerkezetét jellemzi. A szöveg előtt adja a 
beszéd tárgyának historikumát oly részletességgel, a minő-
vel csak egy iskolai praeparatióban adható és lehetséges. 
Azért mondom, lehetséges, mert nem alap nélküli a kér-
dés vitatása napjainkban, mikor sok panaszt hallunk a 
túlságos alaposság miatt, hogy a középiskolának a szó 
szigorú értelmében célja és feladata-e az ismeretek mélyítése, 
vagy elég a fő von ások, a sarkalatos tételek közlése, elsajá-
títása. s az ismeretkör minden oldalú megvilágítása, a rész-
letek analyzise a felső oktatás, kiválóan s szakpálya 
munkája. Nézetem egészen közel áll azokéhoz, kik a 
mérsékeltebb követelések hívei, kik annak az észszerű elvnek 
barátai ma is: Keveset, de jól! A nyelvek tanításában, 
s épen a latin nyelvnél még egy évtizeddel előbb is az 
volt a megölő copfunk, hogy agyon grammatizáltuk a 
tanulót; nem vizsgáltuk, nem értettük meg tanítványaink-
kal azt a szellemet, a mely ez egymás mellé fűzött gon-
dolatokban visszatükröződik; kevéssé hoztak benső kap-
csolatba azzal az élettel, mely egy kihalt világ nagy és 
nemes gondolkozóinak hagyományában életre kel, s beszé-
des, ha a fogalmak jegyein át magokhoz a fogalmakhoz, 
a kifejezések lelkéhez eltudunk jutni. Ma már azonban 
épen e téren fenyeget új veszedelem, e tekintetben kell 
egy másik véglettől tartanunk. Szakítva a mult irányával, 
midőn javítani kívánunk, akaratunk ellenére túllövünk a 
célon. Medicina peior morbo ! Buzgalmunk, szaktudásunk, 
annak meg-, nem ritkán túlbecsülése belevisz az iskolában 
is abba a végletbe, melyet stereotyp jelzővel »Deutsche 
(!ründlichkeit«-nak lehet nevezni. Az bizonyos, hogy a 
mióta a polyhistorság kora lejárt, a szakképzés következ-
tében természetszerűen előállott, elő kellett állania a tudo-
mányágakban a belterjes ismeretszerzésnek és közlésnek. 
De, midőn ehhez képest a szaktudomány követelte alapos-
ság igényeinek akarunk eleget tenni, pillanatra sem sza-
bad figyelmen kívül hagynunk az iskola feladatát, a gya-
korlati alkalmazhatóság és kivihetőség szempontját. És 
épen e részben, gondolom, ma már sokan egyetértünk, 
hogy csak annyit s oly módon adjunk tanítványainknak 
bizonyos ismeretkörből, a mennyi megemészthető, a mennyi 
épen szükséges és elégséges, s a mi, és ez a fő, a többi 
studiumok háttérbe szorítása nélkül feldolgozható és siker-
rel tanítható. Nincs tanárban, tankönyvben iskolára, a 
tantárgyak egyenletes kapcsolatára és kölcsönhatására 
nagyobb veszedelem, mint ha a szaktanár leggyakrabban 
túlbuzgóságból, néha talán a szakismeret értékének túl-
becsülésével járó elfogultságából túlterjeszkedik, vagy oly 
tankönyvet adunk tanítványunk kezébe, mely épen ala-
possága miatt már eo ipso nem használható! 

Nem célom a mondottakkal a szóban forgó prae-
paratió értékét csökkenteni, sőt szivesen ismétlem, írójá-
ban a szakember hivatottságának kétségtelen jeleit látom. 
Ellensége vagyok azonban a középiskolai tanítás felada-
tából és meggyőződésből minden olyan törekvésnek, mely 
a modern tudományos szakképzettség követelményeinek 
tetszetős hangoztatása mellett az ú. n. »alaposságot «, 
felesleges, a tanuló ismeretkörét vajmi kevéssé gazdagító 

subtilitásokat. szóljunk őszintén, a még mindig német 
minta nyomain járó merev systematizálásokat iparkodik 
továbbra is oktatásunkban és tankönyveinkben állandó-
sítani. Ha jogos a panasz, megengedem, talán nem oly 
horribilis mértékben, a mint azt már a szakemberek is, 
s még sűrűbben a nem szakemberek hangoztatják, hogy 
iskoláinkban túlterhelés van, annak alapja nem annyira 
a tárgyak sokféleségében, de igen is abban a rajtunk és 
bennünk mód felett elhatalmaskodott alaposságban, nagy 
előszeretettel űzött aprólékoskodásban keresendő. Szerzőnk 
épen ez oldalról adott alkalmat vázolt megjegyzéseim el-
mondására. Eljárásának okát abban találom, a mire imént 
mutaték r á : benne és nála is a par excellence szakember 
túlsúlyra emelkedett az iskola szerényebb, s épen ez okból 
gyakorlatilag is kivihető érdekei felett. Hiszen elismerem 
én, hogy a szöveg elején adott helyzetrajz gondos, a föld-
rajzi és históriai anyagnak ügyes felhasználásával készült 
s szép irálylyal megírt dolgozat, s becsét sem vitatom el 
a maga helyén, de az is bizonyos, ez az én meggyőző-
désem. hogy nem iskolai segédkönyvül használt praepa-
ratióba való, és felesleges is, legalább oly kimerítő tár-
gyalással, mint azt szerzőnk teszi. Nekünk ugyanis szá-
molnunk kell azzal, hogy a gimnázium felsőbb osztályaiban 
évenkent legkevesebbet, két klasszikus írót, s lehetőleg 
összefüggő egészben tanítunk. Lehet-e már most azt a 
két írót, vagy ugyanazon auctornak más-más darabjait 
hasonló terjedelmes apparatussal tárgyalnunk ? Ez kivi-
hetetlen : még akkor is, ha egyébként csupa jeles deákkal 
volna dolgunk, a mi pedig sajnos, ellenkezőleg áll. Vagy 
hát a »bölcs kiválogatás* elvéhez folyamodjunk? Egyes 
részek kihagyása, összevonása megnehezíti a könyv hasz-
nálatát., s nem mindig számíthatni arra sem, hogy az 
illető tanár nem a kényelmesebb módját választja-e a 
dolognak, s a helyett, hogy csak az elengedhetetlenül 
szükséges részeket jelelné ki, reá bízza a tanítványaira, 
hogy boldoguljanak a mint tudnak. 

Véleményem szerint ennélfogva elegendő lett volna 
a történeti előzmények, a beszéddel kapcsolatos és abból 
folyó vonatkozások rövid megvilágítása, már csak azért 
is, mert Cicerónak épen e beszédjéhez a kellő történeti 
előismeretet az előző osztályok történelmi tanításai is 
megadták. Iskolai praeparatióban a fősúlyt különben is 
az író nyelvi magyarázására kell helyezni. Igv hatol be 
az ifjú lépésről-lépésre az író szellemébe, magába a tárgyba. 
Ha valahol, e részben magyarázatra szorul a növendék, 
s ha valamivel, épen a helyesen értelmezett szó- és mon-
dattani praeparálással készítjük elö a hű és a mellett 
magyaros fordításra. Csak ebben is mértéket kell tarta-
nunk akár grammatikai szőrszálhasogatások, akár a feles-
leges bőbeszédűség tekintetében. Amaz a tudás értékét 
nem emeli, s csak korai tudőskodásra, hogy ne mondjam, 
tudákosságra kapat; a tanítás magosabb fokán pedig 
minden szónak, könnyebb mondai fűzéseknek szótárszerű 
magyarázgatása az önálló gondolkozás és reflexió kockáz-
tatása nélkül nem képzelhető. Pedig a paedagogiai be-
látással vezetett tanításnak egyik titka épen abban rejlik, 
hogy fokról-fokra többet és többet bízzunk tanítványunk 
önmunkásságára. Rácz praeparatiójában a helyes eljárást 
egészben sikerrel alkalmazza, s abban meg, hogy figyel-
mét főképen a jó, magyaros kitételekre fordítja, határozott 
dicséret illeti. Kifejezései sejtetik, hogy azok visszaadásá-
nál az anyanyelv analógiájából indult ki, s a rokon és 
analóg példák összevetéséből állapította meg a találó, jel-
lemző kifejezést. 

A reáliák alkalmasan fűződnek a szöveg tárgyi ér-
telmezéséhez, s kiegészítik és praecizirozzák a régiségtani 
ismereteket, melyek nagyjában alkalomadtán már előzőleg 



is tárgyaltattak. E magyarázatok a szakmunkák s a hasz-
nált kézikönyvek szemmeltartásával készüllek, s terje-
delmük ellen is kevésbbé szólhatunk. Ha ilyen természetű 
megjegyzésem még lehet, az magának a beszéd szerke-
zetének vázlati ismertetésére vonatkozhatik. Nézetem sze-
rint a szerkezet fő pontjainak egészen rövid jelzése szintén 
elegendő lett volna, egyéb okok mellett azért is, mert 
annak bővebb ismeretére az előző (VI.) osztály magyar 
rhetorikai tanulmánya már támpontot nyújt. 

Még egy észrevételt! A praeparatió végén találjuk 
a stilisztikai összeállításokat, az író stílusbeli sajátságait, 
s néhány példában a latinosságokat. Egytől egyig helyes 
megfigyelések és finom nyelvi distinctiók! Meg lesz ez 
összeállításoknak az a hasznuk, hogy a tanulók vagy 
alkalmilag, vagy a beszéd tárgyalásának befejezésével 
összevetegetik a latin nyelv sajátosságait, idiotizmusait az 
anyanyelvvel. 

A vállalatról akarok végül valamit mondani. Első 
feltétel, hogy egy vállalat prosperálhasson, a jutányos ár. 
Ez idők szerint nagy a zúgolódás a szülők részéről a 
tan- és segédkönyvek sokasága és nagy ára miatt. Már 
most, ha lehetővé akarjuk tenni a klasszikusok olvasásá-
nál célszerű segédkönyvek megszerzését, mérsékelt árat 
kell megállapítanunk. Ez a cél vezette bizonyára a Singer 
és Wolfner-céget, midőn a jelen praeparatiót már a szö-
veggel együtt adta ki, a három füzetet 70 krért. Ha még 
olcsóbbá lehetne tenni, még üdvösebb volna. Jövőre, min 
denesetre kívánatos, hogy a többi praeparatiók is egve-
síttessenek a szöveggel. 

Dr. Major Károly. 

b e l f ö l d . 

Az Okor-szigetvidéki »egyházi értekezlet« 
alapszabályai. 

C í m. 
»Okor-szigetvidéki egyházi értekezlet*. 

I. FEJEZET. 
Az értekezlet célja és a cél elérésére vezető eszközök : 

1. §. Az értekezlet célja: 
a) a reform, egyházi életben felmerülő fontosabb 

elvi kérdések ismertetése, megvitatása ez által egyházi 
közéletünk elevenebbé tételére való közérdeklődés felköltése; 

b) vallás- erkölcsi kérdések gyakorlati megvalósítására, 
életbeléptetésére szükségelt intézkedések megbeszélése, tár-
gyalása; mint pl. a vallás-erkölcsi tanítás, nevelés egész 
vonalon behatóbbá, intenzivebbé tétele, legény-egvletek, 
olvasó-körök, szegényeket, árvákat gyámolító intézmények 
létesítésére irányuló mozgalom kezdeményezése, egyöntetű 
eljárás módozatainak megvitatása, megállapítás elősegítése: 

c) a szentkönyv valaminit minden vallásos-erkölcsi, 
az értekezlet támogatására érdemesnek ítélt, a hit s erkölcsi 
élet előbbvitelére alkalmas iratok, füzetek, lapok terjesz-
tésének előmozdítása; 

d) megbeszélése, megállapítása azoknak a módoknak 
és eljárásnak, melylyel lelkészek, úgy mint minden vallását 
szerető keresztyén tagtársunk, mint királyi papság, a meg-
lazult vallás-erkölcsi élet felelevenítésére, az eláradt mérték-
letlenségi, fényűzési és egyházat, nemzetet irtó egyéb bűnök 
csökkentésére, sőt kiirtására, ezzel a valódi evangyéliomi 
ker. élet visszaállítására, a haza és társadalom boldo-
gabbá tételére munkálhatnak s kell is munkálkodniok; 

é) általában megtenni mindent, a mi. mint az emberi-
ség jobbítására intézett — s már feledett — az emberiség 
Megváltója által felállított szent életirány követelése, az 
evangelizáció nevében és törekvésében benne foglaltatik. 

2. §. E célokat az »egyházi értekezlet« évenként 
rendesen kétszer, vagyis sürgősség által indokolt esetek-
ben rendkívüli értekezleti közgyűléseken megvitatott érte-
kezések által iránnvzott ker. tevénykenység útján igyekszik 
előmozdítani, megvalósítani. 

3. §. E célok szolgálatában állanak az »egyházi 
értekezlet * tagjai által fizetendő évi mérsékelt tagdíjak is. 

II. FEJEZET. 

Az értekezlet tagjairól, azok jogai és kötelességei. 

4. §. Az egyházi értekezlet rendes tagja lehet min-
den, a vallásos-erkölcsi, fentebb körvonalozott czélok mellett 
buzgólkodó magyar honpolgár, a mennyiben önálló és az 
értekezlet, területén, a szentlőrinci közigazgatási járásban 
lakik, és az 5. §-ban meghatározott tagsági kötelességeket 
teljesíti. Ily tagokul azonban az értekezleti közgyűlés esetről 
esetre hozandó határozatával, az értekezlet területén kívül 
lakó ajánlkozókat is elfogadhat. 

5. §. Rendkívüli tagok lehetnek azok, kik az érte-
kezlet céljai iránt érdeklődésüknek anyagi, vagy szellemi 
támogatással kiváló jeleit adják, vagy a kiket az értekezlet 
érdemeikért tiszteletbeli tagul választ meg. 

6. §. Pártoló tagok, kik a nemes célt egyszer min-
denkorra, vagy rendszeresen nem kötelezett adományokkal 
támogatják. 

7. §. Rendes tagok évenként 2 korona tagsági díjat 
fizetnek s az értekezlet látogatására, céljainak munkálására 
a belépés által magukat kötelezik. 

8. §. Rendkívüli tagok, kik a cél elérését évenként 
1 korona befizetésével mozdítják elő. 

9. §. A tagság kötelezettsége 5 évre terjed. A tag-
sági díjak a rendes értekezletek alkalmával, két részletben, 
előre fizetendők. 

10. §. Pártoló tagokul tekintetnek azok, egyesek úgy 
mint testületek, a kik a cél előre vitelére legalább 20 korona 
adománynyal járulnak. 

11. §. Tiszteleti tagok, a kiket az 1. §-ban körvona-
lozott célok körül kifejtett kiváló tevékenységükért, az 
értekezlet választásával megtisztel. 

12. §. Mindezen tagok az értekezleti gyűlésen részt-
venni, közreműködni jogosultak 

13. §. A rendes tagok a gyűlésen való részvételre 
magukat a belépés által kötelezik is. 

14. §. Minden tag köteles a nemes célra szolgáló 
tevékenységet a maga körében, erejéhez s tehetségéhez 
mérten kifejteni. 

III. FEJEZET. 
Az értekezlet szervezete. 

A) Az értekezlet tisztviselői. 

15. §. Az értekezlet megalakulásakor, valamint min-
den öt évben s ugyanennyi időtartamra a rendes tagok 
közül elnököt, alelnököt,, jegyzőt és pénztárnokot választ. 
A választás titkos szavazás útján történik. 

16. §. Az elnök hívja össze és vezeti az értekezlet 
közgyűléseit, képviseli az értekezletet az egyházi s polgári 
hatóságokkal szemben. 

17. §. A közgyűlés összehívása körlevél útján tör-
ténik és pedig legalább egy hóval a közgyűlés előtt. 

18. §. Elfogadja az értekezés végett történt jelent-



kezeseket és azok tárgyát legalább két héttel a gyűlés 
előtt a tagok tudomására hozza. 

Ha értekező nem jelentkeznék, egy vagy több tagot 
értekezésre hív fel, mely felhívás elől a tagok rendkívüli 
okok nélkül ki nem térhetnek. 

19. §. A jegyzőkönyvi megállapodásokat a tagok 
tudomására hozza. 

20. §. Az alelnök, elnök akadályoztatása esetén, azt 
minden elnöki teendőkben helyettesíti. 

21. §. A jegyző a közgyűlésről jegyzőkönyvet vesz 
fel, az értekezések tárgyának s a történt megállapodások-
nak hű bevezetésével. A hitelesített jegyzőkönyvet leg-
alább két példányban az elnök rendelkezésére bocsátja. 
A netaláni kinyomtatandó értekezések nyomtatása felől 
elnöki utalványozásra gondoskodik. A jegyzőkönyvet a 
tagok között körözi. 

22. §. A pénztárnok beszedi és kezeli a tagdíja-
kat s adományokat, és azokat a közgyűlés által megha-
tározott célokra fordítja elnöki utalványozás mellett. A 
pénzkészletet 5 frton felül postatakarékpénztárig gyü-
mölcsözteti. 

B) Értelcezleti közgyűlés. 

23. §. Az »egyházi értekezlet« a maga céljait az 
»értekezleti közgyűlések« útján igyekszik megvalósítani, 
melyek a járás e célra alkalmas s az előző közgyűlés 
által előre elhatározott helyein a 33. §-ban meghatározott 
időkben az elnök által hivatnak össze a 17. §-ban meg-
határozott módon. 

24. §. Az értekezletet, ha csak lehetséges, reform, 
templomi istentisztelet előzi meg. Ellenkező esetben a 
gyűlés helyiségében éneklés és rövid imával nyittatik meg. 

25. §. A közgyűlés tárgyai a 18. §-ban említett 
módon előre köröztetvén, elnök az értekezőket értekezé-
sük felolvasására, általa meghatározott sorrendben hívja föl. 

16. §. Az értekezésben foglalt tárgyhoz minden tag 
egyszer hozzá szólhat. A szólásra jelentkezőket a jegyző 
irja fel. A mennyiben az értekezésben indítvány foglalta-
tik, ellenindítvány is tehető, a midőn ilyenkor a zárszó 
joga az indítványozókat megilleti. A többség határozata 
az értekezlet megállapodásául tekintetik ugyan, de csak 
elvileg; a gyakorlati kivitelben a tagok szabadságát nem 
érinti. 

27. §. Előre be nem jelentett s értekezésben fel nem 
dolgozott indítványok csak kivételes, sürgős esetekben, és 
csak a gyűlés engedélyével vétetnek tárgyalás alá. 

28. §. Politikai kérdések vita tárgyát nem képez-
hetik. 

29. §. A közgyűlés az elfogadott nemes célú indít-
ványok megvalósítására erkölcsi és a mennyiben teheti, 
anyagi támogatást is nyújt. A szent célú egyletek és intéz-
mények létesíthetése végett egyes tagjait közreműködéssel 
bízza meg, hasznos füzeteket ajánl, esetleg ajándékoz s 
általában mindent elkövet, hogy a jól megfontolt, vallásra 
ébresztő, erkölcsöt nemesítő intézkedések életbe lép-
hessenek. 

30. §. Kívánatos lévén, hogy az egész egyházmegyét 
felölelő erkölcsi társulat létesüljön, erre nézve mindent 
elkövet. A megalakulandó e. m. értekezletre képviselőket 
küld, kik az értekezlet megállapodásainak képviselői, szó-
szólói legyenek. 

31. §. A lelkészek és tanítók e szent törekvésben 
az egyes egyházak képviselői gyanánt tekintetvén, az 
egyházmegyei közgyűlés azoknak az értekezletre leendő 
elszállítására az egyes egyházakat ez alapszabályok meg-
erősítésével kötelezi. 

32. §. Az értekezleti közgyűlés egy folytában tar-

tatik s egy napnál többet igénybe — rendszerint — nem 
vehet. 

33. §. A rendes közgyűlések a tavaszi és Őszi hónapok-
ban tartatnak, az utóbbi az e. m. közgyűlést megelőzőleg, 
mindenkor tekintettel arra, hody a nagy területen lakó 
tagok a megjelenésben, a gyűlésben való részvételben 
idő rövidsége vagy kellemetlen időviszonyok által, a meny-
nyire ez kikerülhető, ne gátoltassanak. 

IV. FEJEZET. 

Az i egyházi értekezlet«-re vonatkozó egyéb rendelkezések. 

34. §. Az egyházi értekezlet, mint erkölcsnemesítő 
egyesület fennállónak tekintetik mindaddig, a míg az ügy 
mellett buzgó, legalább is öt tagot számlál az elnökön és 
a jegyzőn kívül. 

35. §. Megszűnik az értekezlet, ha az előbbi §-ban 
említett működő tagja sem leend; a mikor is az egylet 
vagyona mindenkor a felsőbaranyai ref. lelkész-testületi 
gyámintézet tőkéjéhez csatoltatik, mint a volt értekezlet 
által tett alapítvány. 

36. §. Ez alapszabályok egyházhatósági jóváhagyás 
és a felügyeleti jog gyakorolhatása szempontjából a felső-
baranyai ref. e. megyei közgyűlés elé terjesztendők. 

Elfogadtatott a B.-Sellyén 1894. április hó 11-én 
tartott első »Egyházi Értekezlet« rendes közgyűlése által. 

Morvay Ferencz, 
értekezleti elnök. 

n e k r o l o g . 

Hegedűs János. 
1821—1894 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület nagyenyedi Bethlen-
főiskoláját, s benne főleg a theologia akadémiát alig egy 
évtiz leforgása alatt súlyos vesztések érték. 

Még sajgott a seb, melyet az oly korán elhunyt, 
nagy tudományu, lángbuzgóságu Keresztes József halála 
ejtett, midőn a helyébe lépő Józsa Zsigmondot legszebb 
reményekkel biztató pár évi működése után, élete tavaszán 
sírba fektette a halál. 

Józsa után alig pár hóval, a munkát jóformán meg 
sem kezdve, egy másik ifjú erő, Kis Albert dőlt ki a 
munkások sorából. 

Most pedig, pár nappal ezelőtt, a legöregebb, az 
erdélyi egyházkerület tanári karának legrégibb tagja, 
Hegedűs János, az egyháztörténelem professora hagyta 
üresen székét, melyben 48 éven át szolgálta nemes oda-
adással. önzetlen munkával, zajtalanul, a magyar protes-
táns tanügy magas rangú érdekeit. 

Az erdélyi ref. egyházkerületben kevés ember halála 
kelthetett volna szélesebb körben őszintébb részvétet, mint 
épen a Hegedűs János halála. 

Az egyházkerület lelkészi karában csak igen kevés 
lehet azok száma, kik »az ő tanítványai« nem valának. 
Ezek közt pedig bizonyára nincs egyetlen egy, ki az 
őszinte tisztelet és ragaszkodó szeretet érzelmeit ne vitte 
volna magával, midőn megválva a szeretett tanártól, rálépett 
a pályára, hirdetni a szeretetet, a mely kevés emberben 
jutott követésre méltóbb kifejezésre, mint épen a Hegedűs 



János személyében, szelíd, leereszkedő, humánus és tisz-
teletet ébresztő, vonzalmat keltő egyéniségében. 

Tanítványai és meghitt barátai szűkebb körén kívül a 
társadalmi élet legszélesebb körében és különböző rétegeiben, 
valahol csak ismerték, az ifjak és az öregebbek, a férfiak 
és a nők részéről szeretettel fogadtatott mindenütt. Neki 
is voltak ellenségei. Midőn az utolsó két évtiz alatt az 
erdélyi egyházkerület keblében vivott harcok nem egyszer 
erősen felkavarták a szenvedélyeket: a felkorbácsolt hullá-
mok ideig-óráig őt is körülcsapkodták; de midőn a szen-
vedély elpihent, és a hullámok elsimultak: ugyanazok, a 
kik tegnap még harcoltak és a szenvedély méregbe mártott 
nyilait szórták ellene, ma, a szeplőtlen jellemet megillető 
tisztelettel hajoltak meg előtte, a kinek szerető lelke, békés 
természete oly örömese feledé a kapott sebeket. 

Egyéniségének e szeretetre méltósága nagy részben 
születéssel nyert öröksége vala. Hiszen Erdély híres püs-
pökének, a szelidségéről és jóságáról még ma is sokat 
emlegetett Antal Jánosnak leánya: Antal Mária volt a 
Hegedűs János édes anyja, 

Ámde a születéssel nyert örökség szerencsés viszonyok 
közt, kellő gondozás mellett a gyermek és ifjú kor évei-
ben állandólag gyarapodott és gazdagon kamatozó élet-
tőkévé fokozódott. 

Mint gyermek és serdülő ifjú felett az apai gond-
viselés vigyázott és az édes anyai szeretet őrködött; 
midőn pedig 16 éves korában gimnáziális tanulmányait 
bevégezve megvált a szülői háztól és Marosvásárhelyről, 
a hol atyja pap volt, Nagyenyedre, a hol nagyatyja mint 
püspök lakott, a híres Bethlen-kollegiumba ment: nagy-
atyján kívül oly férfiak valának hatással szellemi fejlő-
désére, mint a szellem nagyságával inponáló, modorával 
magához bilincselő Szász Károly és a tudományos ismeretek 
gazdagságáról híres Zeyk Miklós professorok. 

ilyen tényezők hatása alatt termékenyedett meg 
fogékony kedélye, fejlődött érzelmi világa, izmosodott jellem-
sajátsága. Lelke öröklött egyéni nemes hajlamainak har-
monikus kifejlődését semmi sem zavarta. Otthon a szülői 
házban, Enyeden nagyatyja oldala mellett, Szász Károly 
és Zeyk Miklós közelében lelke mindenütt nemes ösztönt 
nyert a tanulásra, az odaadó komoly munkára. 

Hat év alatt végig tanulta a philosophiai, jogi és 
theologiai kurzusokat; azután két évig mint tanító tanította 
a mostani 6-ik — akkor legfelső — osztály összes tárgyait. 

Két év múlva philosophiai és theologiai ismereteinek 
szélesbítése végett a külföldi egyetemekre ment, de egy 
év múlva — 1846-ban — a m.-vásárhelyi kollégium a 
tarmészetrajzi tanszékre hívta meg, a mit azonban csak 
azon feltétel alatt fogadott el, ha két évi időt engednek e 
körbe tartozó ismereteinek a berlini és párisi egyetemeken 
általa célba vett kibővítésére. 

A marosvásárhelyi kollégiumtól 1857-ben megvált 
és a Bethlen-kollegium papnevelő intézeténél az egyház-
történelem, symbolika theologia, és a prot. egyh. jogtan 
tanszékét foglalta el. 

A természetrajz tanárából a theologiai tudományok 
professora lett. A m.-vásárhelyi kollégiumban a paeda-
gogarkhai tisztet is Ő viselte. És csakugyan a természet-
rajz tanára és a theologiai tudományok professora nála jól 
megfértek, a tanító és a nevelő pedig legszerencsésebben 
egyesültek egymással. 

Theologiai professorságának 37 esztendőre terjedő 
ideje alatt is a tanár mellett mindig ott lehetett látni a 
rábízott ifjúság gondos nevelőjét, atyai jósággal, bölcs 
mérséklettel megáldott tapintatos vezetőjét. 

Csupán az ismeretek közlésére soha sem szorítkozott, 
sőt a jellemképzésre, egészséges világ- és élet-nézet meg-

szerzésére fektetett kiváló súlyt. Első sorban nem tudósokat, 
hanem igazi papokat akart nevelni az egyháznak. Nem 
elégedett meg az egyszerű óratartással, hanem tanítványai-
nak hajlamait, jellemsajátságait, hibáit és erényeit meg-
leste az iskola falain kívül is; oktatta, intette, feddette és 
dorgálta; tanácsolta, bátorította, buzdította maga köré gyűj-
tötte, asztalához ültette őket. Tanár és nevelő, atya és barát 
egy személyben! Nem csoda, ha tanítványai kivétel nélkül 
szerették, tisztelték; e szeretetet és tiszteletet egész életükön 
keresztü megőrizték. 

Miként modorában és egész életében, szintúgy tudásá-
ban sem volt semmi vaskalaposság. 

Tudását nem a szűk mederben haladó, de az apró 
részletekbe annál inkább elmerülő szaktudós mélysége 
s gyakran evvel együtt járó egyoldalúsága jellemezte, 
hanem a léleknek ama harmonikus törekvése, mely az isme-
retek széles mezején a részek tömkelegében szemei elől 
egy percre sem téveszti ama »szent kapcsolmely a 
részeket mindenütt egy magasabb egységbe foglalja össze. 

Nem volt még a hajszálat is hasogató szaktudós; 
de elfogult, előítéletes avagy felületes sem vala. Tudása 
széles mezőt ölelt át és alapos. Midőn deáki tanulmányait 
bevégezte: már meglepő jól ismerte a latin klasszikusokat 
és beszélte nyelvüket. Midőn külföldre indult: — a theol. 
tudományokból, a philosophiai tudományok egy részéből, 
sőt a khemiából is már letette volt a szigorlatot. Hét esz-
tendeig tanította a természetrajzot, s úgy lett theologiai 
professor; midőn pedig a természetrajz tanszékébe ült: 
a theol. tudományokban vala teljesen jártas. 

Kiváló érzéke volt a művészet iránt; szerette a zenét, 
lelkesedett a szép énekért, gyönyörködött a művészi be-
szédben, és ő maga is mindig hatással beszélt akár mint 
rektor az évzáró ünnepélyeken, akár mint pap, valahány-
szor a szószéken a Krisztust hirdetni megjelent. 

Jellemének és egyéniségének e vonzó tulajdonságai, 
lelkének e sok irányú képessége és képzettsége tették az 
ő személyét kedvessé, zajtalan működését áldásossá, emlé-
két feledhetetlenné. 

A Hase Polemikájának kitűnő fordítását adta; de 
ezen kívül a magyar protestáns tudományos irodalmat 
más művel nem gazdagította. Tanár-társaival és barátaival 
tanügyi kérdésekről, a kollégiumi életről, az egyház ügyei-
ről elbeszélgetni, tudományos dolgokról eszmét cserélni, 
vitatkozni sokkal inkább szerette, mint tudományos köny-
vek írásával nevét szélesebb körben is megismertetni. 

Nem a saját dicsőségét akarta szolgálni; ellenkezőleg 
melléktekintetek nélkül szentelé tehetségeit a tanügynek 
egyháza és azon kollégium érdekeinek, a melyhez kora 
ifjúsága óta szive utolsó dobbanásáig oly tántoríthatatlan 
hűséggel ragaszkodott. 

Dr. Bartók György. 

IRODALOM. 
** Kalászok az életnek kenyeréhez. K. Tóth 

Kálmán debreceni és Papp Károly budapesti ref. lelké-
szek eme beszédgyüjteményéből megjelent a II-ik füzet. 
A gyűjteményben közönséges vasárnapi egyházi beszédek, 
szertartási beszédek és imák foglaltatnak. A 17 prédikáció 
szerzői Szász Károly, K. Tóth Kálmán, Papp Károly, 
Kiss Ferencz, Fábián Mihály, Molnár Sámuel, Raffay 
Sándor, Kiss József, Ardényi Osvald Kálmán, Donibi 
Lajos, Hallgató János, Thury Etele,' Lévay Lajos. A hat 



szertartási beszédből hármat Szász Károly, egyet Kiss 
Ferencz, egyet Ardényi Osvald Kálmán, egyet Varga 
József írt. A Függelékben közölt imádságok közül öt új-
bori úrvacsorázás, öt pedig bűnbánati vasárnap alkalmára 
való. — Mint e tartalomjegyzékből is látható, a vállalat 
körül kipróbált szónoki erők és előre törő ifjú munkások 
egész serege csoportosult. A »Kalászok« megjelenik éven-
ként négyszer, ú. m. január, április, június és október hóna-
pokban, tíz íves csinos füzetekben ; előfizetési ára egész 
évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt, mely összeg 
llornyánszky V. kiadóhivatalába Budapestre (Akadémia 
bérháza) küldendő. 

** Alkotmánytan. Polgári és felsőbb népiskolák, 
tanítóképezdék s más hasonfokú tanintézetek és magánosok 
számára Jánosi Ferencz munkája nyomán egészen újonnan 
írta dr. Baczoni Lajos debreceni jogakadémiai tanár. 
Budapest, 1894, Lanpel R. kiadása, ára fűzve 70, kötve 
80 kr. — Baczoni Lajos alkotmánytana nem egyszerű 
átdolgozása a Jánosi-féle alkotmánytannak, mert csak a 
főbeosztást, a fejezetek sorrendjét tartja meg, sőt a köz-
gazdasági szervezet számára egy új fejezet van beillesztve; 
a munka szövegéből pedig csak egy-két lapra terjedőt vett 
át a szerző. A Baczoni alkotmánytana egészen új munka, 
még pedig tartalmas, világos és könnyű áttekintésü munka. 
Méltó társa a dr. Csiky Kálmán kézi könyvének, mely 
irodalmunkban ez időszerint a legjobb. A derék munka 
azonban, nézetünk szerint, igen terjedelmes a polgári és 
felsőbb népiskolák számára; akkora anyaggal ott nem lehet 
megbirkózni. De egészen megfelel a tanítóképezdei oktatás 
céljainak, és teljes sikerrel használhatják segédkönyvül 
a polgári és népiskolai tanítók. Magán használatra, álta-
lános tájékoztatónak minden művelt ember, s különösen 
a papság és tanítóság részére jó lélekkel ajánlható. — 
A könyv a tanítóképezdék számára a közoktatási kor-
mány által engedélyezve van. 

** Magyar írók élete és munkái. A magyar 
t. Akadémia megbízásából Sünnyei József által írt e jeles 
irodalomtörténeti folyóirat 251ik füzete a napokban jelent 
meg. A Gajári-Gcgus közötti írók életrajzi adatait és 
munkáit közli. Ismertebb nevek e füzetből Gajári Ödön, 
Gajzágó Salamon, Galeotto, Galgóczy Károly, Garay János, 
Gárdonyi Géza, Gáspár János és Imre, Gebhárdt Ferencz 
és Lajos. Az egyházi vonatkozású írók közül Gálszécsi 
István, Gamauf György, Garda József, Garzó Gyula, Gáti 
István, Geduly Lajos stb. Az eddig megjelent 25 füzet 6078 
életrajzot foglal magában, azzal a hangyaszorgalommal 
és pontossággá! összeállítva, mely az öreg Szinnyeit jel-
lemzi. Előfizetési árak 5 füzetre 2 frt 50 kr., 10 füzetre 
5 frt. Az előfizetés Hornyánszky V. könyvkereskedésébe 
küldendő. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből, 
ebből a Beöthy Zsolt által szerkesztett szép díszmunká-
ból megjelent a 20-ik füzet. Tartalma: Az egyeztető irány 
(vége) Váczy Jánostól, Csokonai Vitéz Mihály Haraszti 
Gyulától, Kármán József Beöthy Zsolttól. Váczy cikkének 
befejező részében Ráday Gedeonról, Verseghy Ferenczről, 
Bacsányi Jánosról, Sz. Szabó Lászlóról és Dayka Gábor-
ról ír a szerző. A füzetet Dugonics Etelkájának színes 
címlapja és Följegyzéseinek kéziratí hasonmása díszítik. 
A szövegben Ráday Gedeon. Verseghy F. Bacsányi J , 
Bacsányiné, Csokonai V. M., Csokonai lakóháza, sírem-

léke, szobra Debrecenben, Kármán J. és Fanni költött 
arcképe láthatók, mindannyija szép kivitelben. — Az egész 
munka körülbelül 30 füzetben fog megjelenni, egy füzet 
ára 40 kr. Megrendelhető a kiadó Athenaeumnál s bár-
mely könyvkereskedésben. 

** Dogmatörténelmi mozzanatok a német hit-
tudósok körében a XVIII. és XIX. században. Irta Balogh 
Ferencz theol. akadémiai tanár, Debrecen, 1894. Kap-
ható Telegdi K. Lajosnál, 53 lap, ára 70 kr. — Pótlásul 
kíván szolgálni e füzet szerzőnek »Hitnézetek Történelme* 
cimű 1877-ben kiadott munkájához és azt célozza vele, 
hogy a pályavégző híttanhallgatók és más érdeklődök 
némi tájékozást nyerjenek az újkorban felmerült hittani 
irányzatokról, rendszerekről és nézetkörökről. — - A hír-
neves szerző érdekes tárgyú munkájáról e Lap következő 
számában részletes ismertetést közlünk a német, egyházi 
irodalom egyik legalaposabb ismerőjének tollából. Addig 
is melegen ajánljuk a könyvecskét a theologiai irodalom 
kedvelőinek pártoló figyelmébe. 

** A Magyar Mese- és Mondavilágból, Bmcdek 
El^k nagy mesekönyvéből, . mely öt kötetré fog terjedni, 
most jelent meg a S-dik füzet. Tartalma: Szerencsének 
szerencséje, Kígyó Darvitéz és Tatárvitéz, Három nemes 
legény, Venturné, Melyik ér többet, A vörös tehén, Jég-
ország királya, A rászedett ördög. A vállalat a magyar 
meseköltészet gyöngyeit közli, pompás mesemondó hangon 
irva, a rémes és erkölcsileg káros dolgok mellőzésével, 
úgy hogy irodalmi formában igazi népmese hatását teszik 
az olvasóra. Tíz füzet előfizetési ára 2 frt 50 kr., meg-
rendelhető minden könyvkereskedésben és a kiadó Athe-
naeumnál. 

** Egyházi folyóiratok. A Zoványi Jenő által 
szerkesztett Vallás és Egyház című havi folyóirat 5-ik 
számában következő cikkek jelentek meg: Kossuth Lajos 
Kiss Frencztől. Változó viszonyok, örökös teendők Joliannes 
presbytértől. Az urvacsorája dr. Tüdős Istvántól. Saul. 
Irodalmi Szemle. Egyházi élet. — A »Keresztény Magvető« 
ez évi 2-dik füzete Péterfi Dénes és Kovács János szer-
kesztésében gróf Kuun Gézától, Rédiger Gézától, Péterfi 
Dénestől Úrinösi Kálmántól, Banezédi Gergelytől, Kanyaró 
Ferencztől, Charruaud-tól és Kiss Mihálytól közöl tudo-
mányos cikkeket és egyházi beszédeket. 

** Lelki vezér. Imakönyv. írta Gyurátz Ferencz 
evang. lelkész. Pápán, 1894, kis nyolcadrét, 370 lap. — 
A pápai evang. egyház erős hitű, nagy tevékenységű 
lelkipásztora irta és adta ki ezt az imakönyvet. A kitűnő 
szerző konfirmációi emlékül szánta ez ujabb munkáját, 
hogy benne a hivő kebelnek később is, mindenkor jóra 
intő, bizalmas és biztos »lelki vezére« legyen. Addig is, 
míg részletesen ismertetnők, felhívjuk, rá a prot. szülők 
figyelmét. Tény az, hogy ily keresztyén »Vade mecum«-ra 
nagy szüksége van a mi szegényes vallásos irodalmunknak. 
Művelt családok gyermekeinek konfirmáció után alig van 
mit kezükbe adnunk. Gyurátz szép lelke, vallásos szíve, 
evangéliumi lelkülete és írói nemes izlése nemcsak feljogosít, 
de biztosítékot is nyújt arról, hogy könyvében jó »lelki 
vezcr«-t nyert a hivő kebel. Benyomásainkkal nem sokára 
részletesen beszámolunk. 



** Magyar történelmünk a ponyván. Böngérfi 
János előnyösen ismeri paedagogiai író Rózsa Kálmán 
és neje kiadásában magyar történelmünket népies nyelven 
beszéli el és képekkel illusztrált füzetkékben bocsátja közre. 
A jóravaló vállalatból most már a XI.—XV-ik füzet 
jelent meg következő címek alatt. Hunyadi János csodála-
tos élettörténete 11 képpel. Mátyás, az igazságos dicső 
históriája 11 képpel. A magyarnemzet siralmas históriája 
5 képpel. Szapolyai az utolsó nemzeti király és az első 
Habsburgok 6 képpel. Török világ Magyarországon, vagy 
milyenek a magyar hősök. A történetek erős nemzeti 
szellemben, az érdekes mozzanatok kiemelésével, zamatos 
magyarsággal vannak elbeszélve. Az utolsó füzetben a 
magyar reformációról s annak egyik kimagasló alakjáról, 
Dévai Riró Mátyásról is megemlékezik az író egy jól 
rajzolt rokonszenves életképben. A füzetek 2—4 krért 
kaphatók a kiadó Rózsa K. és nejénél (Budapest, Szent-
királyi-utca 30. sz.). A nép közötti terjesztésre nagyon érde-
mes vállalat. 

k ü l ö n f é l é k . 
* Budapesti református egyházunkban az újon-

nan választott presbyterek eskütétele a május 11-én tar-
tott egyháztanácsi ülésben ment végbe. Az uj erőket 
szives rokonszenvvel fogadta az egyháztanács. 

* A polgári házasság a főrendiházban 139 sza-
vazattal 118 ellenéhen, tehát, 21 szótöbbséggel megbukott. 
Ez a hétnek nagy politikai eseménye, mely bár előre 
látható volt. mégis nagy izgalomba hozta a politikai 
köröket. A klerikálisok ujjonganak a győzelemnek, a libe-
rálisok s a velők tartó intelligenlia zöme méltán sajnálja 
a reform elodázását. Mert csak elhalasztásról lehet szó, 
végleges elejtése a reformnak többé lehetetlen. Politikai 
és társadalmi szükség, hogy a polgári házasság s a vele 
kapcsolatos egyházpolitikai nagy kérdések minél előbb 
megoldassanak. Részünkről azt hiszszük. hogy a kleriká-
lisok győzelme pyrrbus-i győzelem, mert erkölcsi vesz-
teségük már is nagy s egy ujabb ütközet még másnemű 
veszteséget is hozhat rájok! 

* A polgári házasság főrendiházi tárgyalása 
négy napon át május 7—10 én feszült figyelem és nagy 
izgatottság mellett folyt le. A vita eleitől végig magas 
színvonalon maradt s az erkölcsi győzelem pálmáját két-
ségtelenül a pártolók vitték el. A megjelent prot. egyházi 
méltóságok mindannyian a javaslat mellett szavaztak, 
névszerint Kun B., Pap Gábor, Szász K., Karsay S. és 
Zelenka P. püspökök, Bánffy M., Vályi János, Szentivá-
nvi M., Radó Kálmán és Dániel G. főgondnokok, illetve 
felügyelők. Szász Károly dunamelléki ref. és Zelenka Pál 
tiszai ev. püspökök rövid beszédben indokolták szavazat-
jukat, kifejezve azon meggyőződésöket, hogy egyházi 
szempontból nem ellenzik, állami, nemzeti és társadalmi 
szempontból mint haladást jelző reformot üld vözlik a törvény-
javaslatot. 

* A protestáns középiskolák igazgatóihoz Buda-
pestről a Ref. ifjúsági egyesület igazgató választmánya 
következő megkeresést intézte: Tekintetes Igazgató Ur! 

Budapesten a református egyház védnöksége alatt ifjú 
lelkű férfiak és nők pártoló, főiskolai tanuló ifjak működő 
tagsága mellett másfél évvel ezelőtt »Református ifjúsági 
egyesület* alakult. Az egyesületnek az a célja, hogy az 
egyetemen és műegyetemen és más főiskolákon tanuló 
ifjúságot társadalmi úton az evangéliumi hitben és szere-
tetben erősítse, az egyház iránti hűségben szilárdítsa, az 
erkölcsi önnevelésben erkölcsi és tőle telhető anyagi tá-
mogatásban részesítse. E végből az ifjúság számára tár-
sulati »Otthon «-t tart fenn (most még ideiglenesei a ref. 
theol. egyik termében), hol az egyesület tagjai társalgásra, 
olvasásra, zene- és énekgyakorlatra összegyűlnek; a nagy 
közönség részére a tagok közreműködése mellett felolva-
sásokkal, zene-, ének- és szavalati előadásokkal összekötött 
nyilvános estélyeket rendez havonként; időnként társas 
vacsorára gyűjti össze tagjait; s a szegényebb sorsú ta-
goknak önfentartását ösztöndíjak adása és társadalmi össze-
köttetések szerzése által igyekszik előmozdítani. Másfél 
évi rövid tapasztalat is meggyőzött bennünket, az egye-
sület alólirott választmányát, arról, hogy a magyar s 
közelebbről a protestáns közönség talajába jó magot ültet-
tünk. Mint amaz evangéliumi mustármag, úgy nő, izmosul 
és terjed zsenge egyesületünk is, tagjai számának szaporo-
dásában, a nagy közönség pártoló rokonszenvében s a 
kitűzött evangéliumi hit és szeretet-munkák felkarolásában. 
Tagjainak száma fölözi a 200-at, heti összejövetelei üdvös 
erőfejlesztő intézménynek bizonyultak, nyilvános estélveit 
ezrekre menő művelt közönség látogatja s Isten segedel-
méből a szegénysorsú tagok gyámolítását is tényleg meg-
kezdettük három 25, egy 15 frtos ösztöndíj összegyűjtésével 
és kiosztásával. Tekintetes Igazgató Űr! Mi arról vagyunk 
meggyőződve, hogy napjainkban, mikor úgyszólván a levegő 
is telítve van a hitetlenség és balhit miazmáival, s itt a 
székes fővárosban, hol az ifjú lelkek annyiféle erkölcsi 
kísértéseknek vannak kitéve, ily nehéz időkben az ifjúság 
vallás-erkölcsi életének a jelzett irányban és módon való 
gondozásával oly nemes, hazafias és egyházias munkában 
fáradozunk, mely méltó a jó és nemes lelkek pártfogására. 
Ennélfogva teljes bizalommal fordulunk Tekintetes Igaz-
gaztó Úrhoz és a t. tanári testülethez, hogy a közép-
iskolájukból a fősikolák bármelyik szakába Budapestre 
készülő ifjúság figyelmét a budapesti »Református ifjúsági 
egyesület*-re felhívni, nekik az egyesületbe való belépést 
ajánlani méltóztassék. Az egyesületről bővebb felvilágosí-
tás szerezhető a ref. püspöki titkárnál és a ref. theologiai 
akadémia senioránál (Budapest, Kálvin-tér 7. sz.); a tag-
sági díj egész évre 1 frt. Hitrokoni és hazafias üdvözlettel 
maradván Tek. Igazgató Úrnak Budapest, 1894. május 
havában kész szolgái: Szász Károly püspök, tiszteletbeli 
elnök; Szilassy Aladár pénzügyi főbíró, elnök; SzÖts 
Farkas theol. tanár, alelnök; dr. Szabó Aladár theol. 
tanár, főtitkár; dr. Tóth Miklós, titkár; Hamar István 
egyes, pénztárnok; Papp Károly, lelkész; Kasits Péter, 
miniszteri tanácsos; lóth József, kir. tanácsos tanfelügyelő; 
dr. Hegedűs István, egyetemi tanár; Petri Flek, theo-
logiai tanár: dr. Szász Károly, miniszteri hivatalnok; 
dr. Kecskeméthy István, paksi lelkész; György László 
péceli lelkész, mint válaszmányi tagok. 

* A debreceni országos tanszerkiállítás, az 
általunk már többször jelzett időben, f. évi aug 18-tól 
szeptember 2-ig csakugyan meg fog tartatni, a mennyi-
ben erre az engedélyokmány a kereskedelem- és közoktatás-
ügyi miniszteri uraktól a kiállítást előkészítő nagy bizottság 
elnökségéhez lejött. A közoktatásügyi miniszter felhívta 
a rendelkezése alatt álló m. kir. egyetemi nyomda, az 
összes iskolák és tanműhelyek, valamint az orsz. tan-
szermuzeumok igazgatóságainak figyelmét ezen kiállításra 



s megengedte, hogy azon részt vehessenek, a kereske-
delemügy miniszter pedig a kiállítás befejezésével vissza 
szállítandó tárgyakat az államvasutakon díjmentesen továbbí-
tani rendelte s a belföldön a kiállítást illető ügyekben a 
bizottság s a kiállítók között, nem-ajánlott levelekre 
portó-mentességet engedélyezett. A leérkezett engedély-
okmány alapján az előkészítő nagybizottság befejezte fel 
adatát, s mult április hó 28-án megtartotta utolsó ülését, 
melyen Csiky Lajos elnök részletes jelentést terjesztett 
elő a különböző bizottságok által eddig végzett munkák-
ról s az elért eredményről. Ezután megalakult a kiállí-
tást rendező nagybizottság, mely is a kiállítás védnökéül 
gr. Csáky Albin ő Excellentiáját határozta fölkérni, s 
elnökükül megválasztotta dr. Berzeviczy Albert, gr. Dégenfeld 
József, Kiss Áron püspök, dr. Wolafka Nándor és Simonffy 
Imre urakat, kik közül a négy utolsó már szíves is volt 
ezen inkább tiszteletbeli elnöki állást elfogadni. A kiállítás 
tényleges igazgatóelnökei lesznek: Csiky Lajos, Eötvös Károly 
Lajos és Zádor Lajos, s ők állanak a rendező nagy-
bizottság kebeléből alakított három osztály: a bíráló, az 
intéző és a gazdasági osztályok élén. A debreceni főiskola 
saját helyiségeiben vesz részt, különböző gyűjteményeivel 
a kiállításon, s a tiszántúli ev. ref. egyházkerület köze-
lebbi közgyűlése kívánatosnak mondta ki. hogy részt vegye-
nek azon a kebelbeli összes középiskolák is. 

* Báró Vay Miklós haláláról a család követ-
kező gyászjelentést adott ki: A család által kiadott gyász-
jelentés így hangzik: Vajai báró Vay Ödön császári és 
királyi szolgálaton kívüli őrnagy, vajai báró Vay Sándor 
és vajai báró Vay Klára férjezett báró Bánhidy Sándorné 
mint gyermekei; özvegy vaiai báró Vay Henrikné szül. 
Almássy Mária; vajai báró Vay Ödönné született gróf 
Wurmbrand Adelma: vajai báró Vay Sándorné szül. gróf 
Waldeck Matild és báró Bánhidy Sándor mint menyei és 
veje; vajai báró Vay Arnold nejével gróf Mikes Saroltá-
val s gyermekeivel; és vajai báró Vay Miklós ifj. mint 
unokák; végre unokaöcscse vajai báró Vay Béla nejével 
széki gróf Teleki Zsófiával s gyermekeivel és unokáival; 
— úgyszintén számos unokahugai és rokonsága nevében 
megtört szívvel jelentik a legjobb atya, após, nagyatya, 
dédatya, nagybátya s rokonnak Nagyméltóságú vajai báró 
Vay Miklós császári és királyi kamarásnak, valóságos 
belső titkos tanácsosnak, a magyar országgyűlés főrendi-
háza elnökének, a magyar szent korona őrének, a Szent 
István apóst. kir. jeles rend és a görög királyi megváltó 
jeles rend nagy keresztesének, a magyar tudományos aka-
démia igazgató tanácsa tagjának, a tiszamelléki evangélikus-
református egyházkerület főgondnokának és a tálvai ev. 
ref. egyház főgondnokának. több kül- és belföldi közhasznú 
társulatok részben tiszteletbeli tagjának, számos szab. kir. 
városok díszpolgárának stb. stb. stb. folyó évi május hó 
14-én reggeli 5 órakor végelgyengülés következtében, élete 
93-ik évében történt gyászos elhunytát. Földi részei az 
>Angol királynő« szállodából a magyar tudományos aka-
démia palota csarnokába átvitetvén, folyó hó 15-én délután 
3 órakor fognak rövid halotti könyörgés után koporsóba 
záratni s onnnét Alsó-Zsolcára szállíttatva, folyó hó 16-án 
délután 1 órakor az evang. reform, egyház szertartása 
szerint a családi sírboltba fognak eltemettetni. Budapest, 
1894. évi május hó 14-én. Béke lengjen áldott porain! 
— Halála alkalmából a főrendiház május 15-én rendkívüli 
ülést tartott, melyen Szlávy alelnök meleg szavakban emlé-
kezett meg a nagyérdemű elnök haláláról; érdemeit jegyző-
könyvbe iktatták, koporsójára koszorút tettek, temetésére 
Budapesten testületileg, Zsolczán küldöttségileg részt vettek. 
A budapesti temetés puritán egyszerűsége mellett is impo-
záns volt. A király Lónyay szárnysegéd által képviseltette 

magát, a kormány tagjai, a katonaság főtisztjei, a főrendi-
házi tagok, az országgyűlési képviselők, a tudományos 
intézetek nagy számban jelentek meg a végtisztességen. 
Az egyház képviseletében Kun Bertalan, Szász Domokos, 
Zelenka Pál, Fejes István, Papp Károly, Radácsi György, 
Buza János stb. voltak jelen. A gyászszertartást Szász 
Károly dunamelléki püspök végezte. Gyönyörű beszédben 
méltatta a haza és az egyház nagy fiának hosszú és 
áldásos életét, azután erőteljes imát mondott, A koporsót 
az Akadémia előcsarnokából vasúton A.-Zsolczára szállí-
tották, hol május 16 án helyezik el a családi sírboltban. 

* A porosz államegyházra vonatkozó statisz-
tikai adatok A »Kirchliehes GesetzblatU f. évi 1-ső 
számában a következő adatokat közli az 1893-ik évről: 
1892-ben született tiszta ev. házasságból 466,010 gyer-
mek, vegyes házasságból 54,146, utóbbiak közül 27,07 -i 
az ev. egyházhoz tartozik; házasságon kívül született 
ev. anvától 49 898. összesen 542.981. Ezek közül meg 
kereszteltetett 512,589. tehát csak 94*4% (1891-ben 
94-72%.) Ke resztelet lenül maradt 3 >,392, vagyis 5 6%. 
123,704 házasságkötésre esik 113.786 esketés. 100 házas-
ságkötésből 1890-ben 91 30% volt esketéssel, 1891 ben 
91/36% 1892-ben 91-93%. Ez esketések közül 89'7°/0 
vegyes házasságkötésnél történt. A vegyes házasságköté-
sek százaléka állandóan 13*04%. Egyházi temetés volt 
1890-ben 234,727; 1891-ben 232,2-7; 1892-ben 244,204. 
Kon firmái tátott 1890-ben 316,840; 1891-ben 318,202; 
1892-ben 318,491. ürvacsorával élt 1890-ben 5.759,228; 
1891-ben 5.980,140; 1892-ben 5 966,577. A válópörök 
száma növekszik. Ma van 12,000; 10 éve volt 10,000. 
A házasságjog revisiója mindinkább szükségessé válik. 
Az egyház számára tett gyűjtések összege 1891 ben 
1.097,950 márka; 1892-ben 1.343,854 márka. Hagyaté-
kokból kapott az egyház 1891-ben 3.172.397 márkát, 
1892-ben 2.231,331 márkát. Perselypénz 274,771 márka. 
Uj egyházközség alakult 1890-ben 43, 1892-ben 49. Mivel 
a káplánok 50%-a kap csak foglalkozást, a theologusok 
száma nagvon megfogyott. Az 1887/88-ik tanévben volt 
4634 theologus, 1892/3-ik tanévben 3599, tehát 22%-al 
kevesebb. 38 új templom épült; 22 restauráltatott. Az ev. 
vallásra áttért 219 zsidó; 2562 római katholikus, más 
felekezetekből 522. Zsidóvá lett 10, katholikussá 267, 
más felekezet körébe átment 1966. Budapest, 1894. évi 
május hő 10-én. Balogh Elemér. 

* Tanító családok figyelmébe ajánljuk a követ-
kező sorokat: Keres egv gyermekeit már szárnyra bo-
csájtott öreg, de egészséges lelkészné könnyű házi dolgok 
végzésére közép idejű prot. tanító özvegyét vagy 18 éven 
felül levő árvaleányt. Levelet kér ezen cím alatt: M.Tamás 
ref. lelkész Nagy-Székely (Tolna m.). 

* Gyászrovat. Fábián Bániéi, szilágy-csehi ref. 
lelkipásztor, éleiének 84-ik, lelkészségének 59-ik évében 
f. hó 7-én jobb létre szenderült. Előbb theol. tanár Szé-
kely udvarhelyit, majd kézdivásárhelyi lelkész, 1848-ban 
országgyűlési képviselő, ezért 4 évig várfogságot szenve-
dett hazafi, 1857 óta pedig sz.-csehi lelkipásztor volt. 
Vér szerint utóda, lélekben és karakterben is méltó iva-
déka a nápolyi gályákon szenvedett lelkészeknek. Irodal-
milag is érdemes férfiú, kit e Lap régebbi olvasói elő-
nyösen ismerhettek tartalmas cikkeiről. E mellett három 
kötet egyházi és halotti beszédet és egy kötet imádságos 
könyvet is adott ki, melyekben egy tartalmas lélek egész-
séges hite nyilatkozott meg. — Zeke Imre zsigárdi ref. 
tanító tanítóságának 56-ik, életének 73-dik évében Zsi-
gárdon május 9-én elhunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja 
a derék népnevelő halálát; Zeke Lajos édes atyját vesz-
tette el az elhunytban. Béke hamvaikra! 



a d a k o z á s . 
A prot. országos árvaházra : Az ötvös-Jconyi kon-

firmándusok Janó István lelkész által 1 frt, Iíiss Ferencz 
(Szapárvfalva) Rácz Károly r. 1. által 2 frt, Sedivi Lá«z'ó 
(Kamocsa) 30 kr., a körtvélyesi konfirmándusok Barna 
Antal ref. lelkész által (Kenessey Béla theol. tanár köz-
vetítésével) 70 kr., Gózon Lajos ref. tanító (Szent György-
völgye) 2 frt, a bölcskei konfirmándusok Dömötör Lajos 
r. 1. által 2 frt 4 kr.. az urai újfalui konfirmándusok 
Kiss Imre ev. lelkész által 5 frt. (Ehhez járultak: Hideg 
János 1 frt, Nagy Lajos, Pap János. Nagy Lajos, Takács 
István, Kovács Lina, Kovács Juli, Pető Lina, Kocsis Anna, 
Büki Rózi, Horvát Anna. Szegedi Juli. Rózsa Lidi, Márton 
Rózi, Jós János, Nagy Laezi, Balog Károly, Sós János, 
Lengyel Pista, Molnár Pista, Pap Pál, Varga Jóska, Nagy 
Pista, Dömötör Juli, Lőrincz Bábi, Szabó Jóska, Horvát 
Eszter, Bokor Irma, Bokor Lajos, Erős Lina, Király Fáni, 
Halász János, Pócza József, Kiss József, Bokor József, 
Béres Eszter, Német József, Takács János, Hollósi József, 
Bokor Eszter, Ásbót Ferencz 10—10 krral.) A szalonaki 
ág. ev. konfirmándusok Seregély Dávid ev. lelkész által 
9 frt 60 kr., a nagy-igmándi konfirmándusok Sz. Kiss 
Károly ref. lelkész által 1 frt 30 kr.. a kutasi konfirmán-
dusok Mezey Pál ref. lelkész által 70 kr. (Ehhez járultak: 
Peti Ferencz 10 kr., Balogh Sándor 10 kr., Horváth József 
10 kr.. Vörös János 10 kr., Pintér János 10 kr., Varga István 
10 kr., Pap Erzsébet 10 kr.) A kis-bajomi konfirmándusok 
Bokor Benő ref. lelkész által 70 kr. (Ehhez járultak: Balog 
Jószef 10 kr., Bojtor Ferencz 10 kr., Kulcsár János 10 kr., 
Miklós Ferencz 10 kr., Tamás Erzse 10 kr., Balog Erzse 
10 kr., Körös Erzse 10 kr.) Az ösi konfirmándusok Nagy 
Károly r. 1. által 1 frt 50 kr. (Ehhez járultak: Biró Juli 5 kr., 
Nagy Károly 5 kr., Nagy Lajos 5 kr., Erdéli Eszter 5 kr., 
Márkus Zsófi 5 kr.. Kottyán Erzsi 5 kr., Pákozdi Erzsi 
5 kr., Erdéli Juli 5 kr., Várkonyi Zsófi 5 kr., Nagy Erzsi 
5 kr., Kozma István 5 kr., Karácson Zsófi 5 kr., Molnár 
János 10 kr.. S. Molnár Lídia 5 kr., Schmidt Feri 5 kr., 
Kottyán Juli 5 kr., Kottyán Zsófi 5 kr., Csizmadia Zsófi 
5 kr.. Csizmadia János 5 kr., B. Pető Zsófi 10 kr., Pető 
Lajos 5 kr., Pető József 5 kr., Nagy Károly leik. 30 kr.) 
Az ácsi konfirmándusok Antal Gábor ref. lelkész által 
2 frt. a somogy-kiliti konfirmándusok H. Gózon Gyula 
ref. lelkész által I frt 40 kr., a sziget-monostori konfir-
mándusok Sipos Pál r. 1. által 1 frt 40 kr., a pirosi 
konfirmándusok Szabó Péter ref. lelkész által 2 frt 1 kr. 
(Ehhez járultak: Báncsi Péter 10 kr., Cziczeri Fer. 10 kr., 
Fehér János 10 kr., Keresztesi Ferencz 2 kr., Ládi Mi-
hály 10 kr., Nagy Ferencz 10 kr., Sipos András 10 kr.. 
Sipos Ferencz 10 kr., Varró István 10 kr., Varró János 
10 kr., Balla Zsuzsánna 10 kr.. Báthori Klára 5 kr.. 
Karasz Julianna 10 kr , Kovács Zsófi 10 kr., Nagy Zsu-
zsánna 10 kr., Varga Zsófia 20 kr., Ferenczi Erzsébet 
5 kr., Szennyes Mária 5 kr., Varga Erzsébet 10 kr., Balog 
Erzsébet 10 kr., Zelízi Lídia 10 kr., Boros Zsófia 4 kr. 
Összesen 33 frt 65 kr. 

A 6. számban kimutatott adakozás hozzászámításá-
val jelen közlés összege 210 96 kr. 

Kiadóhivatal. 
A ^Nagypénteki Ref. T á r s a s á g i r a : Nyíri Ist-

vánné, B.-Újfalu 5 frt, ifj. Parragh Lajos, Ajka 1 frt, 
id. Bödi Gergely és neje, Dömsöd 50 kr., összesen 6 frt 
50 kr., mely összeget mai napon Szöts Albert pénztárnok 
úr kezeihez befizettük. 

P á l y á z a t , 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimná-

ziumban a jövő 18U4/5-ik tanév kezdetén elfoglalandó 
német-nyelvi és irodalmi tanszékre, melyhez e tárgynak, 
azonkívül 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 túl 
nem haladó pótlék s 200 frt lakbér van kötve. 

A pályázatok sorsa fölött a b.-somogyi ev. reform 
egyházmegye, mint a főgimnázium fentartójának meghall-
gatása után vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő 
nagyméltósága 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 kiséretében s korukat, álla-
potukat, képesítettségüket, testi épségüket s a véderőhöz 
való viszonyukat mutató okmányaikkal felszerelten junius 
10 ig küldjék alulírotthoz. 

A kinevezett tanár állását székfoglaló beszéd tar-
tásával köteles elfoglalni 

Csurgó (Somogvmegye), 1894. május 4-én. 

Verbay István, 
2—3 a gimn. igazgatótan. elnöke. 

P á l y á z a t . 
A miskolci államilag segélyezeti ev. ref. főgimná-

ziumnál pályázat hirdettetik: 
1. Rajztanárt állásra. Évi fizetése 1000 frt o. ért. 

Ezenkívül a rendkívüli szabadkézi rajztanításért egy-egy 
növendéktől évenkint 4—4 frt fizettetik. 

2. Földrajz és természetrajzi helyettes tanári állásra. 
Évi fizetés 800 frt o. ért. 

Mind a két állásra csak ev. ref. vallásúak pályáz-
hatnak s folyamodványaikat legkésőbb f . évi junius hó 
25-ikéig alólirolthoz küldjék. Életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk; hadkötelezettségi viszonyaik, középiskolai képe-
sítésük s eddigi netáni alkalmazásuk okmányokkal iga-
zolandók. 

A rajztanár egy évi próbaidő után állandósíttatik, 
ha kellő sikert mutat. 

A helyettes tanári állás rendszeresítése pedig a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisz-
térium jogkörébe tartozik. 

A megválasztott tanár f. év szeptember 1-én tarto-
zik hivatalát elfoglalni s ez időtől kapja fizetését is. 

Kelt. Miskolcon, az ev ref. egyháztanács 1894. május 
3-án tartott ülésében. 

Mikuleczky István, 
1—3 főgondnok. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLA* LAP. 
S M i k o . s a i í S s í g : 

IX. kerület, Pipa nlra íí.'i. .isiim, hová a kéz i ra tok 
ei jnzcndök. 

K iixiló-Iii vit (a l : 
llornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

borháza), hová az 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 I v Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtököt!. 

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

Egyes szánt ára tíO kr. 

Báró Vay Miklós ravatalánál. 
Elmondta Budapesten, 18J4. máj. 15-én 

Szász Károly püspök. 

Egy hosszú, az emberi életnek megígért 
határokon jóval túl ter jedő élet zárult be ezzel 
a koporsóval. De nem a százat megközelítő évek 
száma teszi nagygyá és nevezetessé báró Vay 
Miklós életét, hanem az események és az érdemek, 
a tettek ós a szolgálatok ri tka sokasága, melyek 
a hosszú élet egész hosszát szakadatlan sorban 
egészen betöltötték. Mint a vándor, ki mély völgy 
és lapály termékeny öléből magas hegyek ormára 
hág, honnan széles láthatár nyílik s egy egész 
országot áttekinthet a messze látó szem, s onnan 
új ra leszállva, nagy tereket jár be, boldog tájakon 
s virágos kerteken andalog, szedve rózsáikat és 
töviseiket, rohanó folyamok akadályaival küzd, 
s árnyas erdőben pihen, úgy jár ta be ő az életet, 
minden változásaiban, a köz- és magánélet minden 
viszonyaiban, az állami és egyházi működés minden 
téréin, látva mindent, tapasztalva sokat, munkál-
kodva folyvást s mindig áldásosán. Ősei s eredete 
által már eleve a haza és a közügyek szolgála-
tára hivatva s kijelölve magas jövőre, áthatva 
a hazafiság érzetétől, vezetve a hazának szen-
telendő szolgálat ösztönétől, a magyar alkotmány 
minden bástyáinak védelmében részt vett, akár 
katona, akár vezér. A vármegyékben, Zemplénben, 
majd Borsodban a munkásoknak majd soraiban, 
majd élén ; a törvényhozás mindkét házában föl-
váltva, egyiknek elnöki székén is, az igazságszolgál-
tatás bírói székében, magas polcokon ; a közkor-
mányzat terén, egészen a trón lépcsőjéig, s a mi 
nem kisebb védbástyája az állam alkotmányának, a 
vallás ós egyház küzdő és fentartó soraiban : ő 
mindenütt efoglalta és megállotta a maga helyét, 
sisak vértje n és zászlaján, ajkán ós szivében e 

jelszóval: pro cleo et pro patria — sohasem 
feledve el a haza atyját, a ki Isten képét viseli : 
a királyt, kinek koronáját a nemzet bizalmából, 
két ízben ötven éven át őrizte. 

Es minden állásban, minden téren meg-
tartotta jelleme amaz épségét, erkölcsi méltósá-
gát és feddhetetlenségét, melyet annyi nehézség, 
annyi csel és kísértés közepette, csak kivételes 
és kiváltságos lelkek őrizhetnek meg. 

Járt mélységekben és magasságokban — a 
hitért és hazáért szenvedett börtönök mélyétől 
a hatalom magaslatáig, de a mélység nem nyomta 
le, s a hatalom nem szédítette el, jár t meredek 
sziklákon s örvények szólein, de soha leire nem 
lépett, meg nem tántorodott, szive helyén, feje 
magasra emelten, lábai szilárdul ós jelleme felül 
van azon, hogy valaha csak gyanusíttassék, világo-
sabb, semhogy félre i smer tessék; szivében erős 
elhatározás, modorában simaság s megnyerő nyá-
jasság, szemeiben parancsoló s egyszersmind le-
bilincselő varázs s egész lényén a jellem és meg-
győződós ereje ömlött el, úgy ment végig az élet 
hosszú, sokszor zorcl, sokszor tekervényes utain 
— sans peur et sans tache — mint a középkor 
lovagja, a haladó kor által kitűzött irányban; áldo-
zatait szívesen téve a közművelődés oltáraira is, 
mint hosszú időn át akadémiánk igazgatótan acsa-
nak is tagja, mely most, ez utolsó pihenésre is csar-
nokába fogadta. S legutolsó ténye, a legutóbb elnök-
lete alatt tar tot t országos református zsinaton 
tervezett nagy alkotások: a debreceni ós kolozs-
vári főiskoláknak tett nagy alapítványa volt. 

S e hosszú tettekben ós érdemekben — 
mint küzdelmekben ós akadályokban oly gazdag 
életnek fénye, jutalma is oly gazdag volt. Család-
jának szerelme, beleszőve dicsőült szülői, imádott 
anyja, forrón szeretett neje drága emlékét is, a 
haza és nemzet tisztelete, mely őt köz- és magán-
életének minden lépésén változatlanul kisórte, 
egyházának feltétlen bizalma s ragaszkodása, mely 
őt fejévé tette, a törvényhozás s különösen annak 



felső háza, mely bölcs szavait hallotta s vezér-
letét érezte és a koronás király tőle soha meg 
nem vont s rája mindig megújuló bizalma, melyek 
számos legmagasabb kitüntetésekben adott kifeje-
zést, s végre az isteni kegyelem, mely őt oly 
soká megtartot ta s tőle szelleme épségét, ifjú-
ságát e ritka magas korban sem vonta meg: 
ime egy ilyen életnek méltó jutalma! 

Most már nem látjuk többé nemes alakját, 
nem halljuk többé hangját mi sem, a törvény-
kezés és tanácskozások termeiben, s a tudomány, 
közművelődés és jótékonyság csarnokaiban, sem 
magánszobái bizalmas s annyi szeretettől, élet-
bölcseségtől visszhangzó rej tekében; és ti sem 
kedvesei, a kik hozzá szeretettől zokogva, előtte 
tisztelettől meghajolva, körülötte seregeltetek, nem 
látjátok öt többet. Pedig bár fájdalommal láttátok 
az egykor oly erős törzset derekában megtörni, 
az egykor oly büszke alakot meghajolva, lelkes 
és szelid szemei csillagának eleven tüzét kialvó-
ban és bár készen voltatok már a közelgő elválásra, 
de még is jól esett azt a fehér magas homlokot, 
a nemesség fényétől tündökölve és az érdemek 
koszorújával ékesen csak látni még, s mint mély 
völgyből föltekintve, a havas bérctetőt a lemenő 
nap glóriájától keresztülsugározva, és nem látjátok 
többé e testben, e földi világban. 

De ő lelke nemes tisztaságát, hosszú pályá-
jának érdemkoszorúit magával vitte és letette már 
Isten trónja zsámolyán, Krisztus lábához — a 
kiben hitt — s a ki őt Istenének e szavaival 
fogadta: »Hű voltál mind halálig, neked adom 
az élet koronáját.« 

Mi pedig röpítsünk egy sóhajt, egy áldást 
az elszálló halhatatlan lélek után. Imádkozzunk! 

A Krisztus kicsinyeinek gondja. 
II. 

A második csoportba tartoznak az árvák. 
Ezt a csoportot ismét két felé kell osztani: a 
módosabb és a vagyontalan árvák csoportjára. 
A módosabb árvák vagyonáról a polgári hatóság 
gondoskodik s ellátásukról is sokszor a kineve-
zett gyám vagy a rokonok közül valaki. Ezek-
nél a lelkipásztor és diakónus dolga nem lenne 
egyéb, mint hogy felügyeljen, hogy a törvénynek 
mindenben eleget tesznek-e az illetők, a vagyont 
nem herdálják-e el, ós ha valahol hiányt tapasz-
tal, az illetékes polgári hatóságnál megtegye a 
kellő lépéseket. 

De legfőbb dolog mégis a valláserkölcsi 
nevelés és iskoláztatásra való felügyelet volna. 
E végből azt a családot, melynél a gyermek 
van, gyakran meglátogatni, imádkozni tanítani, 

a gyermeket jó könyvekkel ellátni, a családnál 
családi áhitatosságokat tartani fontos és szükséges. 

Sokkal nagyobb gondot okoznak a vagyon-
talan árvák. Ezekre nézve többféle javaslat lehet. 

Lehet velők épen úgy bánni, mint az elag-
gottakkal és munkaképtelenekkel; de ezt a mó-
dot magam sem ajánlom, mert nem az a fő 
dolog, hogy eltartsuk őket munkabíró korukig, 
hanem az, hogy ügyes, szorgalmas, takarékos, 
alázatos keresztyén munkásokat neveljünk belőlük. 

Másik mód lehetne az, a mi sok helyt szo-
kásban is van már, hogy örökbe fogadtatjuk 
őket valakikkel, és akkor épen olyan felügyelet 
alatt tartandók, mint a vagyonos árvák. De ez 
ellen a mód ellen meg az a kérdés szól, hogy 
hátha nem tudjuk őket elhelyezni? Es még ha 
eltudnók is, ez a mód akkor sem elégítene ki 
engem egészen. Mert így elkallódnék egészen a 
mi drága kincsünk: a szegény árvák. Mert én 
őket többet érő tőkének tartom a dézsmavált-
ságnál is. 

Ezeknek tehát szeretetházat. Azért nem 
mondom, hogy árvaházat, mert ide kellene azo-
kat is elhelyezni, a kik nem árvák ugyan, de 
jobb volna, ha árvák volnának. Tehát szeretet-
házat! De miből, hogyan? 

Ilát ide is több hit kellene, mint pénz. Mert 
nagyon kevés pénzből kiáll ám egy szeretetház, 
ha akkora hit segíti, mint egy mustármag. Példa 
rá Új-Banovce. De persze ebben nem kalapos 
kisasszonyokat, meg nyáron is czipőben járó 
ifiurakat nevelnénk ám, mint a pestiben, hanem 
jóravaló becsületes hajadonokat és legényeket, 

Természetes, hogy ilyen szeretetházakat csak 
nagyobb egyházak tar tha tnának fenn magok, a 
kisebbeknek társulniok kellene, négynek, ötnek, 
tíznek, vagy a mennyinek. Már most aztán első 
dolog volna egy kis házacskát és telkecskét sze-
rezni. De ez nem kerülne sokba s esetleg a 
várostól vagy földesúrtól, vagy gyermektelen 
módosabb gazdától ingyen is lehetne kapni, vagy 
legalább olcsóbb áron. 

Ebbe aztán be kellene ültetni a diakónust, 
a ki a rendes diakónus is lehetne, vagy külön 
másikat is lehetne választani, de mindenesetre 
a fentebb jelzett tulajdonságokkal biró férfiút. 
Es itt tetszik már ki , -hogy miért kell a diakó-
nusnak kertésznek vagy iparosnak és valami 
házi iparhoz értőnek lenni. Az elaggottakat és 
háznál elhelyezett árvákat is jobban tudja így 
foglalkoztatni, a szeretetházat meg csak így tudja 
jól vezetni. 

Mikor ez megvan, akkor aztán belerakni a 
házba az árva és elhagyatott gyermekeket, a 
mennyi csak van. Az iskolakötelesek a helység 
iskolájába já rnának tanulni, otthon pedig a leg-



gondosabb vallásos nevelésben részesülnének. 
A lelkész gyakran tar tana isteni tiszteleteket, 
vallásos összejöveteleket, imaórákat, káté- ós biblia-
órákat a szeretetházban. A diakónus, az atya, 
este, reggel, délben imádkoznék velük, olvasna 
fel nekik bibliát ós jó könyveket. Azon kívül 
foglalkoztatná őket a kertben s apró dísztárgyak 
készítésével, úgy hogy ők maguk is nagyot segí-
tenének magukon kezök munkája által, mindjárt 
az első időben is, később pedig egészen eltar-
tanák magokat. 

Mert ott bent a házban kitanulnának valami 
mesterséget s azt ott bent folytatnák is 20 éves 
korukig, természetesen a felszabadultak már ren-
des fizetésért, a mit eltávozásukkor egy summá-
ban kapnának ki. Tegyünk most már egy átlagos 
számítást. 

Egyesül akkora vidék egy szeretetház fen-
tartására, hogy átlag minden évben kerül a 
házba .10 gyermek. A gyermekek száma termé-
szetesen évről-évre szaporodik, egész 100—140-ig, 
de eltartásuk gondja könnyül, mert a nagyobbak 
már nem fogyasztanak annyit, mint produkálnak. 
Mondjuk, hogy bent van a gyermek 6-tól 20 éves 
koráig (csak átlag, mert a csecsemőket is be 
kellene vinni, de sokan meg később jutnának 
be, hát így kiegészítődnek a számok); 12 éves 
koráig rá kellene költeni, de 12 éves korától 
kezdve már meg tud annyit keresni, hogy néhány 
év alatt le törleszti eddigi eltartása díját is, ós 
mire felszabadul, már ledolgozta, a mit megevett; 
attól kezdve már félre lehet rakni bérét, s mikor 
eltávozik, neki adni. 

Csak a kezdet jár nehézséggel, de mivel 
5 — 6 árvával is lehet kezdeni, sőt egygyel is, a 
kezdet sem túlságos nehéz. Mikor pedig már a 
ház megvan, ezer módja van a pénzgyűjtésnek. 

Az egész szeretetház úgy él a diakónus ós 
felesége vezetése s a lelkipásztor felügyelete alatt, 
mint egy keresztyén család, mely 20 éves koruk-
ban bocsátja szárnyra gyermekeit. A lányokat 
férjhez menetelük esetén előbb is. A ki pedig 
maradni akar, ott maradhat , meg is családosod-
hatik, s egész családja ott él a közös asztalnál, 
maga peclig rendes munkakör t és fizetést nyer. 

így keletkeznek aztán keresztyén kertek, 
szőlők, keresztyén gyárak, keresztyén tejgazda-
ságok, így keletkezik egy egész keresztyén szocia-
lista társadalom, melynek kezébe a világ gyeplői 
önként bele fognak hullani. A növendékek kirán-
dulásokat tesznek a fentartó helységekbe, ott 
énekelnek, összejöveteleket rendeznek, s így élén-
kítik az egyházi életet. 

A pénz pedig csak úgy hull be a szeretet-
ház ablakán, részint a növendékek munkája után, 

részint önkéntes adakozásokból, mert a társada-
lom meg fogja ismerni, hogy az a ház a mi várunk. 

íme az ón léghajóm, tessék Leszállani! 
Ilogy le találunk esni ? Ne tessék félni, mert ha 
be nem szállunk, még nagyobbat esünk. 

Dr. Kecskemétiig István. 

I S K O L A Ü G Y . 
Kisújszállás kulturális törekvései. 
A mi alföldi nagy egyházaink közül az utóbbi idő-

ben minden szép és nemes törekvésben egyik elsőrangú 
helyet vívott ki magának Kisújszállás, mely úgy nagy-
mérvű áldozatkészsége, mint kedvező fekvésénél fogva 
arra van hivatva, hogy jövőben polgári, egyházi és iskolai 
életünk egyik gócpontja legyen. Főként az egyházi és 
iskolai ügy indult ott teljes virágzásnak, sőt van folyton 
emelkedőfélben. 

A városi elöljáróság, mely egyúttal a presbyterium 
lelke is, mindent megtesz, hogy a körülötte fekvő városok 
nemes versenyéből győztesen kerüljön ki s különösen az 
iskoláztatást illetőleg a hegemóniát maga részére biztosítsa, 
így fejlesztette gimnáziumát a legutóbbi években, óriási 
(több mint 100,000 forint) áldozattal főgimnáziummá. 
Ez évben megnyílt a VH-ik, jövőre megnyílik a VlII-ik 
osztály. Beállított az intézetbe egy minden tagjában fiatal, 
de nem gyakorlatlan, munkabíró és ambitiosus tanárkart, 
melylyel nemcsak saját kis társadalmában, hanem messze 
földre kihatólag is hódító hadjáratra indul. A tanári fize-
téseket korszerüleg rendezte, mi végből az államsegélyt 
is igénybe vette. A korszerű fizetésnek köszönheti, hogy 
főgimnáziumába tavaly az ország különböző részeiből 
nyolc okleveles tanárt választhatott meg, s csak két állást 
kellett helyettessel betöltenie. Ez annyival nagyobb hala-
dás, mivel előzőleg csak egyetlenegy okleveles tanár mű-
ködött az intézetben. 

Ez évben ismét négy rendes és egy helyettes tanári 
székre hirdetett pályázatot a főgimnázium igazgató tanácsa. 
A pályázatok közül kettő miniszteri kinevezés alá esvén, a 
a presbyterium f. hó 17-én tartott üléséből első helyen 
Bodnár Lajos (földrajz-természetrajz) helyben működő és 
Kiss Tamás (mathemathika-phisika) sümegi reáliskolai okle-
veles tanárokat terjesztette fel kinevezés végett a minisz-
tériumhoz. Két rendes tanszékre (ó-classiea-philologia és 
német-magyar) pályázó ez időszerint nem jelentkezett, 
miért a pályázat újból ki fog hirdettetni. Csak ev. ref. 
vallású egyének pályázhatnak, a mi természetesen elő-
mozdítja annak esetleges meddőségét, miután tanárokban 
ma Magyarország általán véve nem produkál elegendőt. 
Egyidejűleg pályázat nyittatik a melléktanári állásokra is: 
a vallástanárira 600 frttal, a zene- és tornatanárira 
400—400 frttal. 

A presbyterium jóakarata a fentebb említett ülésben 
is mutatkozott, midőn fentartás nélkül elfogadta a taná-
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rokra vonatkozó állami nyugdíjtervezetet és az eddig 
1000 frttal díjazott rajztanár fizetését 12Ü0 frtra emelte. 

Az egyház a maga szépen fejlődő főgimnáziumát 
egy most emelt díszes, kétemeletes épületbe helyezi el, 
mely a város legszebb pontján emelkedik s úgyszólván 
az egész vidék felett dominál és az utazónak, mint haj-
dan az athéni Akropolis Minervája, messziről hirdeti, 
hogy ott van a tudománynak felszentelt csarnoka. Ez új 
épület modern kényelemmel és korszerű eszközökkel lesz 
berendezve, s ajtai f . évi szeptember 1-én nyílnak meg 
a múzsafiaknak. Előállítási költsége 150,000 frt, melyhez 
az állam, az évi 10,000 frt segélyen felül, még 10,000 frttal 
járult. A többit a város és egyház áldozatkészsége hozta 
létre. Az épület felavatását az egyház és tanárkar nagy-
szabású ünnepélylyel kívánja feledhetetlenné tenni. Igy 
pl. az egész heves-nagykunsági egyházmegyét vendégeül 
hívta meg, mely ugyanakkor itt tartja őszi gyűlését. A 
kebelbeli iskolák és még sokan meg lesznek híva, úgy hogy 
az ünnepély előre is fényesnek Ígérkezik. 

A kisújszállási ev. ref. egyház és város itt regisz-
trált dicséretes törekvéseihez járulnak még a következő 
kulturális mozzanatok: az elhagyandó régi gimnáziumi 
épületben fiiskoláját az egyház korszerűleg rendezi be; a 
millenium alkalmából az ingyeniskoláztatást behozza ; 
s esetleg az egyházmegye támogatásával egy felsőbb leány-
nevelő intézetet létesít; végül mihelyt a mostani átmeneti 
állapotokon túl lesz, a főgimnáziummal kapcsolatban egy 
internátust állít fel. Elmondhatjuk mindezekre az ének 
szavaival: Örül a mi szivünk, mikor ezt halljuk. 

Alföldi. 

Pályázat ref. gimnáziumi vallástani 
kézikönyvekre. 

1. A tiszántúli ref. egyházkerület által 1892. évben 
Bibliaismertetés tárgyú algimnáziumi kézikönyvre hirde-
tett pályázat eredménytelen lévén, a nevezett egyházke-
rület határozatából a pályázat újból kihirdettetik s a kér-
déses mű megírására az illetékes szerzők ezennel ismét 
felkéretnek a következő feltételek mellett. A kérdéses mű 
az I. és II. osztályok tanulóinak használatára készítendő. 
Az I. osztálynál feladat: az ószövetségi könyveknek ismer-
tetése a legszükségesebb bibliai régiségtani, földrajzi isme-
retekkel összekötve. (A kézikönyvön kívül a szebb zsol-
tárok szövegének és dallamának betanítása.) Itt a tananyag 
következő részei tárgyalandók: B<vezetésül a biblia név 
eredete és jelentése, a biblia két főrésze, a szentírók, 
kánonikus és apokryphus könyvek, az ószövetségi könyvek 
sorrende és száma, tartalom szerinti felosztás. I. Szakasz. 
Történelmi könyvek. Mózes élete, első könyve, második 
könyve, harmadik könyve, negyedik könyve, ötödik könyve, 
.lózsue könyve, a Bírák könyve, Rutli asszony könyve, 
Sámuel két könyve. Királyok két könyve, Krónikák két 
könyve. Nehémiás könyve, Eszter könyve. II. Szakasz. 
Tanító vagy költészeti könyvek. Jób könyve, Zsoltárok könyve, 

Példabeszédek könyve, Prédikátori könyv, Énekek éneke. 
III. Szakasr. Prófétai vagy jövendölési könyvek. Prófé-
ták, a prófétai könyvek felosztása, Ézsaiás és könyve, 
Jerémiás és könyve, Jerémiás siralmai, Ezékiel és könyve, 
Dániel és könyve, a 12 kis próféta és könyveik. IV. Sza-
kasz. Régiségtan és földrajz. A zsidók istentisztelete és 
az ünnepek, a szent sátor és a jeruzsálemi templomi áldo-
zatok, zsinagógák, Kanaán földje és régi lakói, Kanaán 
földének felosztása Józsue által, a szomszéd népek. — 
Függelék. A zsidó nép történetének vázlata az ország 
kétfelé válásától I. Heródesig. — A biblia olvasásakor, 
úgvszinte tanítás közben előforduló helynevek térképi 
ismertetése. A II. osztálynál feladat: az újszövetség ismer-
tetése, a legszükségesebb régiségtani és földrajzi ismere-
tekkel összekötve. Fősúly helyezendő a Megváltó élettör-
ténetének és példabeszédeinek az evangéliumok alapján 
való megismertetésére. (A kézikönyvön kívül alkalmilag 
megtanulandók a szebb és kiválóbb egyházi énekek, külö-
nösen az ünnepi dicséretek szövegei és dallamai.) Itt a 
tananyag következő tételei tárgyaltassanak. Bevezetésül: 
az újszövetség tartalma, a könyvek sorrendje és száma, 
tartalom szerinti felosztás. I. Szakasz. Történelmi köny-
vek. Evangélium, evangélisták, Máté és evangéliuma, Márk 
és evangéliuma, Lukács és evangéliuma, János és evan-
géliuma, Jézus élete, Jézus példabeszédei, az apostolok 
cselekedeteiről írott könyv. II. Szakasz. Tanító könyvek. 
Az apostoli iratok keletkezése, Pál apostol, a rómaiakhoz 
küldött levél, a korinthusiakhoz küldött két levél, Ga'.a-
tákhoz írott levél, ephezusiakhoz írott levél, filippiheliek-
hez írt levél, kolossébeliekhez írt levél, thessalonikabeliek-
liez írt két levél, Timotheus és a hozzá írt két levél, 
Titus és a hozzá irt levél, Filemonhoz írt levél, zsidókhoz 
írt levél, Jakab apostol és a közönséges levelek, Péter 
apostol és két közönséges levele, János apostol három 
közönséges levele. Júdás apostol közönséges levele. — 
III. Szakasz. Jövendölési könyv. Jánosnak mennyei jele-
nésekről való könyve. IV. Szakasz. Újszövetségi régiség-
tan és Palestina földrajza, a kézi térkép megjelölésével. 
mely a műhöz mellékeltetnék. A munka terjedelme osz-
tályonkint l ' / 2 —2 ív garmond betűkkel középnagyságú 
íven. Egyszersmind a nevezett egyházkerület a következő 
gimnáziumi vallástani kézikönyvekre is pályázatot hirdet: 

II. A VI. gimnáziumi osztály tanítóinak használatára 
készítendő egy Symboliea című kézikönyv, melynek tárgya 
a symbolicus könyvek ismertetése, főleg a reformált egyház 
svmbolikus könyvei és azok alapján a ref. egyház hit-
rendszere. Itt a tananyag következő részei tárgyalandók : 
1. A symboliea fogalma és szükséges volta. 2. A ker. egyház 
három fő symboluma. I. Rész. 3. A római katholikus egyház 
symbolumai. 4. A római katholikus egyház symbolicus 
hittana. 5. A római katholikus egyházban keletkezett kisebb 
felekezetek. II. Rész. 6. A görögkeleti egyház symbolumai. 
7. A görögkeleti egyház hittana. 8. A görögkeleti ortho 
dox egyháztól elszakadt felekezetek. 9. A görög egyesültek 
vagy unitusok. 111. Rész. 10 Az ágostai hitvallású egyház 
symbolumai. 11. Az ev. ref. egyház symbolumai. 12. Azon 



tanok, a melyekben az ág. hitv. ev. egyház az ev. ref. 
egyháztól különbözik. 13. A helvét hitvallástétel tartalma. 
IV. Rész. A protestáns egyházban keletkezett kisebb fele-
kezetek. A kézikönyv terjedelme 3 — 31 /a nyomtatott ívben 
van megállapítva. 

III. A VII. gimnáziumi osztály tanulóinak haszná-
latára készítendő egy összehasonlító vallástan vagy Vallás-
történet. melyben a tananyag következő részei tágyalandók : 
I. A vallástörténet fogalma. 2. A vallás előállásának 
oka. 3. A vallás külső nyilvánulása, 4. A vallások osztá-
lyozása. I. Rész. A természeti vallások. 5. Az emberiség ős 
vallása. 6. Az ausztráliaiak vallása. 7. Polinesiaiak vallása. 
8. A samarismus. 9. A feticismus. 10. Indiánok vallása. 
I I . A Mexico és Peru ős lakóinak vallása. 12. A sinaiak 
vallása. 13. Finnek és magyarok ős vallása. 14. Az árja 
nyelvcsalád ős vallása. 15. A brahmanismus. 16. A budd-
hismus. 17. Zoroaster vallása. 18. Kelták ős vallása, 
19. Germánok ős vallása. 20. Szlávok ős vallása. 21. Görö-
gök ős vallása. 22. Egyiptomiak vallása. 23. Rómaiak vallása. 
24. Rabyloniak és assyrok vallása. 25. Phoeniciaiak vallása. 
II. Rész. Kijelentett vallások. 26. Zsidók vallása. 27. A 
keresztyén vallás. Függelék. Mahomed vallása. A kézi-
könyv 4—4V2 nyomtatott ív terjedelemmel bírhat. 

IV. A VIII. gimnáziumi osztály tanulónak használa-
tára készítendő : Magyar protestáns egyháztörténetem, tekin-
tettel a protestáns egyházjogi fejlődésére. Ebben az anyagnak 
következő részei tárgyalandók: Bevezetés. 1. A reformatio 
útjának egyengetése hazánkban. 2. A magyar protestáns 
egyház történelmének felosztása. Első korszak. A refor-
matio elterjedése, megszilárdidása és tetőpontra jutása. 
3. A reformatio behozatala, annak terjesztői, pártfogói ha-
zánkban a mohácsi vész előtt. 4. A reformatio elnyo-
mására tett intézkedések a mohácsi vész előtt. 5. A mo-
hácsi vész hatása. 6. A reformatio terjesztői a mohácsi 
vész után. 7. A reformatio pártfogói a mohácsi vész után. 
8. A reformatio küzdelme s hódítása a mohácsi vész után 
1. Ferdinánd haláláig. 9. A protestantismus külállapota 
Miksa uralkodása alatt 1564 — 1576. 10. A reformatio 
híveinek lutheránus és kálvinista egyházakká való ala-
kulása. 11. Az unitárius egyház keletkezése. 12. A pro-
testáns egyház külállapota Rudolf alatt Bocskai felkeléséig 
1576—1604. 13. Rocskai István felkelése, a bécsi béke, 
az 1608-iki országgyűlés. A reformatio híveinek társasági 
szervezkedése, templomok, lelkészek, iskolák. 15. Espere-
sek és superintendensek választása. Egyházkerületek. 
16. Nevezetesebb zsinatok 1608-ig. 17. Bibliafordítások, 
hitvallások, káték, szertartásos és énekes könyvek s nyom-
dák. 18. A prot. egyház állapota II. Mátyás uralkodása 
alatt 1608 — 1619. Második korszak. Az elnyomatás kora. 
19. A prot. egyház külállapota II. Ferdinánd alatt. 20. A 
protestánsok állapota III. Ferdinánd alatt. 21. A prot. 
egyház állapota I. Lipót első éveiben. 21. A magyar prot. 
egyház keserves évtizede. 23. A soproni és pozsonyi 
országgyűlések. 24. A protestánsok állapota Lipót ural-
kodásának utolsó másfél évtizedében. Explanatio Leopol-
dina. 25. A kuruc háború hatása a protestáns egyház és 

I. József uralkodása. 26 A magyar protestáns egyház 
beléletében előfordult főbb mozzanatok a második kor-
szakban. 27. Kitűnő magyar protestáns hittudósok a 
XVII. században. 28. A prot. egyház állapota III. Károly 
uralkodása alatt. 29. Mária Terézia uralkodása. 

Harmadik korszak. Az üdülés kora. 30. II. József 
uralkodása, a türelmi rendelet s iskolaügyi reformok. 
31. A protestáns irodalom s egyházkormányzat körébeni 
főbb mozzanatok a harmadik korszak alatt. 32. II. Lipót. 
Az 1790/1: 26. törvénycikk. Budai zsinat. Sinay per, 
33. A protestáns egyház állapota I Ferencz uralkodása 
kezdetétől, vagyis 1792-tŐl 1825-ig. 34. I. Ferencz ural-
kodásának utolsó évtizede. 35. V. Ferdinánd uralkodása. 
A vegyes házassági ügy, az 1843/4. és 1847/8 iki vallás-
ügyi törvénycikkek. 36. A protestáns egyház beléletében 
előfordult főbb mozzanatok V. Ferdinánd uralkodása alatt. 
37. A protestáns egyház az önkényuralom alatt 1849-től 
1860-ig. Patens-ügy. 38. A protestáns egyház 1860-tól az 
újabb időkig. 39. Unió kísérlete a két protestáns felekezet 
közt. Az ev. ref. egyházi törvények rövid ismertetése. 
Egyházalkotmány, egyházi törvénykezés. 

E kézikönyv terjedelme 5—5*/2 nyomtatott ívben 
van megállapítva. 

A kézikönyvek kidolgozásánál szem előtt tartandó 
egyebek közt az, hogy a vallástanítás célja a növendé-
kekkel a vallásra, egyházra és annak intézményeire vonat-
kozó ismereteket közölni s bennök a vallásos érzelmeket 
egyházunk hitelvei szerint a szentírás, mint Isten igéje 
alapján éleszteni és ápolni, hogy szivökben a vallás és 
egyház iránti hű szeretet állandóan meghonosuljon s er-
kölcsiségük, lelkületük s általában egész jellemök reform, 
vallásunk értelme szerint idomuljon. A pályadíj mindenik 
munkánál nyomtatott ívenként 50, azaz ötven forint, 
csupán általános becsű munkának adatik ki az első ki-
adásért, később következhető kiadásnál újabb egyezkedés-
nek leend helye. Az idegen kézzel, tisztán és olvashatóan 
lemásolt s a szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátott 
művek az 1895. év május l - re a tiszántúli ref. püspöki 
hivatalhoz Debrecenbe küldendők. Csupán református szer-
zők pályázhatnak. 

Hódmező-Vásárhelyen, 1894. május 9. 
Szeremlei Sámuel, 

a tiszántúli ref. egyházkerületi középiskolai 
felügyelő tanács elnöke. 

k ö n y v i s m e r t e t é s . 
Dogmatörténelmi mozzanatok a német hittudósok körében a 
18. és 10. században. Irta Balogh Ferencz a theol. akadémia egyik 
tanára a debreceni ref. kollégiumban. Debrecen (Telegdi) 1891. 

53 1. Ára 70 kr. 

E mű Balogh Ferencz theol. tanár »Ker. egyház-
történelem* című munkájának úgyszólván függelékét képezi. 
Azzal az evangéliumi erővel, szilárd hittudattal s meleg 
és rokonszenves orthodoxiával van megírva, mely az ér-
demes szerző összes műveinek egyik jellemző sajátsága. 



Müvét egészen természetszerűleg két részre osztja. A 
18. századot : »a tan megrendítése« (5—12. 1.) s a 19-iket: 
*a tantisztázó és helyreállító törekvések* századának 
(16—49. 1.) nevezi. 

Rövid előszavában bevezető s tájékoztató gondola-
tokat ád s a felhasznált forrásokról számol be. Egészen 
helyesen mondja, »hogy merőben egyoldalú dolog, csak 
egy nemzetnek, bármily vezértényező legyen is az, tárni 
fel theologiai fejlődését, látni kellene az összes vonalon 
a hiteszmék sugárzását, a mint azok más-más szinű meg-
törést mutatnak a felfogó nemzetek gondolat-tükrében*. 
A némethoni nagyobb bittudósok rajza és irodalma, s 
általában a német prot. theologia űjabb fejlődése a sajtó-
ból, Sclnvarcz-Kovács művéből s annak kiegészítőjéből, 
az én legújabb dogmatörténeti tanulmányomból magyar 
közönségünk előtt is eléggé ismeretes. Nagy hálára köte-
lezett volna tehát mindnyájunkat Balogh F., ha a német 
helyett az angol és francia prot. hittudósokat s az oh 
irodalmát és hitnézeteit mutatja be olvasóinknak. 

Forrásait is egyoldalúan használja. Schwarz-Kovács 
és Kurtz kivételével csupa angol és francia forrásból 
merít. Pedig a német prot. theologia legújabb fejlődésének 
helyes ismeretét csakis magukból a német forrásokból 
meríthetjük első sorban. Nem Lichtenbcrgcr vagy Schaff 
hanem Dorner, Landerer és legújabban Kattenbusch 
(»Von Schleiermacher zu Ritschl*) művei itt első sorban 
az irányadó forrásszerü tekintélyek. 

De különösen egyoldalú az összfelfogása a külön-
böző német theol. irányokról. Szerző szerint »az összes 
újabbkori elvtusa, nézelharc . . . csak szellőztetés, ide-oda 
mozgás, kísérlet az egész«. Ellenkezőleg. A 19-ik század 
dogmatörténete a reformátori alapgondolatok újjáalakítá-
sának a története, vagyis felelet arra a kérdésre, rnit 
nyert a protestantizmus positiv alapgondolatokban a külön-
féle theol. irányok által a 19-ik században? Teszem azt: 
a vallásfogalom, kijelentés, a bibliai kritika, Jézus élete s 
ujabban az egyházfogalom tekintetében nagyon is tisztító-
kig és átalakítólag, sőt épílőleg hatott századunk német 
prot. theologiája, mely mint ilyen, messze fölötte áll az 
ó prot. orthodoxia fejletlen theologiájának. 

Ennyit általában. A részletekben is inkább a XIX. 
század »tantisztázó és helyreállító törekvései* érdekelnek 
bennünket. Egy szóval sem említi, hogy p. o. az újabb 
német prot. theologia kezdete 1799-re, Schleiermacher 
»vallásról szóló beszédeinek« (s nem »beszédé«-nek) 
megjelenési évére teendő. Századunk e legnagyobb theo-
logusát s a theologia csaknem összes ágaira kiterjedő 
befolyását felette egyoldalúan ítéli meg szerző ott, hol őt 
kizárólag »az alanyi elem, az egyéniség képviselőjének* 
mondja, s föllépésének »az ellentétek egyesítése« helyett 
»az elemekre szétbomlást tulajdonítja.* Vagy mit érdekli 
a komoly theologust, hogy »Strauss egy színésznővel kelt 
egybe, házassága elválásban végződött ?« (23. 1.). Hibás 
továbbá a 24. 1. a tübingai kritikai iskola jellemzésénél 
az a tétele, hogy »Köstlin hallei tanár az ős evangéliu-
mot kereste, el is vált ez iskolától.* Köstlin, a hallei 
Luthertudós, soha sem volt a tübingai iskola híve és 
követője. Más Köstlinről van itt szó. 

A közvetítő theol. iskola jellemzésénél nem szabad 
fölemlítés nélkül hagyni Müller-nek »a bűnről« szóló nagy 
monographiáját, Dorner: Hittanát s Beyschlag : Jézus 
életét. Az >Ev. Bund« pedig nem »60«, hanem eddigelé 
OOO-nál több iratot is adott ki. »Flugschriften«-jei a fő-
és fiókegyletek táborából mindenfelé el vannak terjedve. 

Nem tudom, mit mondanak lapunk ref. olvasói szer-
zőnek Böhl Edéről, a híres bécsi dogmatikusról szóló 
jellemzéséhez. »Valóban ő úgy tekinthető, mint a helvét 

eredetű reformátió tiszta szellemének oszlopa a német 
hullámzó theologia tengerén. Promontorium Bonae Spei!« 
Hittani álláspontját nem érinteni, de mint írót magam is 
ismerem. Őt, meg róla sokat olvastam. Mint theologiai 
írót tanáraim kevésbbé vették komolyan, s a stuttgarti 
Zalin, meg más egyoldalú és szenvedélyes ref. írók sorába 
tették. Sapienti pauca! 

»A szabad theologia indítóit* s főleg dogmatikusait 
is egyoldalúlag és hiányosan ítéli meg a szerző. Több 
positivumot tulajdonítok nekik, mint csak annyit: »fő-
jellemvonásaik a múlttal és hitvallásokkal szakítás, a köz-
vetítéstől idegenkedés: tehát minden tekintetben szabad 
mozgás«. Ilase aesthetikai, Biedermann metaphysikai, 
Vfleiderer spekulatív és Lipsius psychologiai rationalisti-
kus hittani álláspontja nincs kellőleg jellemezve s főbb 
gondolataiban föltüntetve. Magam részéről az írás elvének 
és specifikus jelentőségének elhomályosításában látom 
egyik gyökeres alaphibájukat. Itt még megemlítjük, hogy 
Hase művét Jézus életéről »Jézus története« címmel kell 
idézni 1875. kiadásban, s egyáltalában nem tapasztaltam 
volt hallei tanáromnál Wcllhausennál azt, hogy »már nem 
áll többé az ev. egyház talaján« (34. 1.). 

Teljesen téves eljárás a nagyhírű berlini dogmatör-
ténettudőst: Hamaclwt a »szabad dogmatikai theologia* 
körében tárgyalni, mivel ő a Ritschl-féle, ű. n. göttingai 
iskola moráltheologiájának és történeti módszerének egyik 
bevallott illusztris híve és követője. Vagy melyik angol 
vagy francia orthodoxus műből merítette Ilarnack nagy 
dogmatörténetének azt a jellemzését, mely szerint >a dog-
mát a hanyatló hellenizmus theologiai átdolgozásának, 
az egyházat Plató és Zeno (stoikus phil.) eszméit fentartó 
intézményül fogja fel« ? Eredetiben idézem erre nézve 
Harnack saját tételét, mely így hangzik: »Das Dogma ist 
in seiner Conception und ind seinem Ausbau ein Werk 
des griechischen Geistes auf dem Boden des Evangeliums« 
(1. 16. 1). Tehát »auf dem Boden des Evangeliums* kelet-
kezett s fejlődött ki a dogma! Úgy látszik, ezek az idegen 
források nagyon hiányosan használták Harnack dogma-
történetét 1 

»Ritschl és isicolájának« (38—41. 1.) jellemzésénél 
inkább az irodalmi közlésekben, s a követők és ellenzők 
pontos megnevezésében rejlik Balogh F. érdeme, míg a 
Ritschl hatásának megítélésében egyoldalú, sőt tenden-
tiósus. Böhlt e tekintetben illetékesnek egyáltalában nem 
tarthatom. Böhl és utána Balogh teljesen szem elől téveszti 
azt, hogy Ritschl moráltheológiája a vallásos-hittani gon-
dolkozásnak ethikai támpontot ád, a legfőbb jót mint 
istenországát hangsúlyozza, a gyülekezet fogalmát kiemeli, 
a vallásos hittani ismeret terét megszorítja a modern 
apologetikának olykor subtilis problémáitól eltekint s a 
theologia s a bölcsészet elkülönítését következetesen ke-
resztül viszi Ebben rejlik szerintem oka annak, hogy a 
göttingai iskola theologiája napjainkban oly nagy tért 
foglal el a prot. közgondolkozásban Németországban és 
azon túl. 

Itt még megjegyzem, hogy Kübel, a bibliai realista 
nem szerepelhet Ritschl követői sorában, s Bender, ez 
iskolai legszélsőbb követője sohasem »nyilvánította a vallást 
puszta illusiónak* (41. 1.). Műveiben ellenkezőleg azt olva-
som : »Nach meiner geschichtlichen Religions forschung falit 
die Religión nach Ursprung und Wesen nicht mehr aus 
dem Wunderhimmel herab als ein höheres Wesen, son-
dern sie wáchst als ein natürliclies Kinél der Erde, auf 
der sie geboren ist, in allmáhlicher Entwickelung heran, 
und gewinnt in eigener Kraft ihre Bedeutung in der Men-
sc-henwelt*. Ép olyan egyoldalúan ítéli meg fí'rmannt, 
Hamackot és Kaflant, kik pedig a szerző által nem 



említett 4 éves »Zeitschrift für Kirche und Theologie« 
hasábjain sok modern hittani kérdést tisztáztak. 

A tájékoztatóból teljesen hiányzik az összegezés, a 
különböző német theol. irányok eltérő működésének posifiv 
resultátuma. Látnunk kellene — hogy szavaival éljek — 
az összes vonalon a hiteszmék kisugárzását, a mint azok 
más-más szinű megtörést mutatnak a különböző gondol-
kodók felfogása tükrében. Ez az összefoglalás lett volna 
müvének befejező koronája és jellemzéseinek korrektúrája, 
mely méltán szolgálhatott volna birálatos tájékozásul az 
újabb theológiával foglakozóknak. 

*A római kath. tlnológia* című szakasza művének 
legsikerültebb része. A vatikánismus sorvasztó hatása föl 
van tüntetve az egész vonalon. Janssen hírhedt történeti 
müve azonban nem 4, hanem 7 kötetben jelent meg. A 
vatikáni zsinat utáni korszakban helyesen tesz különb-
séget a hittani álláspont szempontjából is az ókatholikusok 
tábora s a romanismus hívei között. 

Végül az utolsó §-ban közli a Kukula-Trübner-féle 
Minervából a német egyetemnek és hittanárainak névso 
rát az 1893—94. évben. Itt az 52. 1. »Buder« helyett 
»Budde« teendő. 

Végére jutottam a tájékoztató jellegű mű ismerte-
tésének. Inkább a hiányokat tüntettem föl. s a mit posi-
tivumban nyújt, azt csak elismeréssel és köszönettel kell 
fogadnunk. »Az anyagi befektetés megtérülésének« remé-
nyében (s nem anélkül) láttunk a mű ismertetéséhez. Adja 
Isten, hogy a munkás szerző ki méltó az ő jutalmára, 
kissé aggodalmas föltevésében örvendetesen csalódjék ! 

Balogh F. az ö szakgatott és magyarosító irmodo-
rával sajátságos író. Magyarosító irályából csak néhány 
idegenszerűséget emelünk ki. »Tani elem* (dogma) »idoma« 
»a csoda oka és célja a vallásban fekszik*. »belerejtett* 
(immanens), »szabad mozgás* (liberális), >tilos könyvtár* 
(Index librorum prohibitorum), stb. 

Részünkről a legmelegebben ajánljuk Balogh művét 
külföldi lapokat és irodalmat kevésbbé olvasó hit tanhall-
gatóink és lelkészeink szives figyelmébe! 

Eperjes. Dr. Szlávík Mátyás. 

b e l f ö l d . 

Esperesi székfoglaló beszéd. 
Ezen úgy egyházmegyénk életére, mint reám nézve 

nagy jelentőséggel biró s felette fontos pillanatban, midőn 
az 1893. év október havában tartott közgyűlésünk jegyző-
könyvének 94. számű határozatában foglaltak szerint, az 
egyházmegyei ügyek vezetésének — mint esperes, a fel-
sőbb egyházi hatóság egy elvi kérdésben történt döntése 
után — átvételére vállalkozom, ezen tényemmel, úgy az 
egyházmegye többségének akarata, mint a főtiszteletü 
tiszántúli egyházkerület e tárgyban hozott végleges ítélete 
előtt meghajolni erkölcsi kötelességemnek ismerem, e fon-
tos s elhatározó pillanatban teljes erőmmel igyekszem 
egyfelől Ézsaiás próféta ama tanácsát követni »ne emlé-
kezzetek meg a régiekről és a régiekről ne gondolkozza-
tok« (Ézsaiás XL1II. 18.) s arra az álláspontra helyezkedni, 
melyet a nagy apostol Pál, a íilippibeliekhez írott levelé-
ben a legnagyobb élet bölcsességgel és határozottsággal 
eme szavakban vall magáénak: »Egy dolog vagyon pedig, 
azokat, melyek hátam meget.t vannak elfelejtvén, azokra 
pedig igyekezvén a melyek elől vannak, a célfelé futok« 
(Filipp. 111. 14.). Mert érzem és tudom azt, mily megdönt-

hetetlen tapasztalati igazság van letéve Lukács evangélista 
eme kijelentésében: »Valaki az ő kezét az eke szarvára 
veti és azokra néz, a melyek ő utána vannak nem alkalma-
tos az Isten országára.* (Lukács IX. 62.) 

De míg a már hátunk megelt levő mult azon ese-
ményeire, melyek általános elkedvetlenedést, itt és ott lehet 
keserűséget okoztak, a fentebbiekben körül írt álláspontot 
foglalom el, másfelől mert a Lejthe vizéből innom nem 
adatott s a megtörténtek emlékezetét a teljes feledés sír-
jába temetni emberre nézve lehetetlenség, itt már az a 
meggyőződésem s elhatározásom, hogy miután a történet 
a legbölcsebb tanítómester és a szentírók több helyütt 
utalnak e tanítómesterhez s főleg Pál a nagy apostol 
épen ezen értelemben mondja: »a melyek megírattak a 
mi tanúságunkra Írattak meg« (Róm. XV. 4.) »mindezek 
pedig példákban esnek vala rajtunk, megírattak a mi in-
tésünkre* (I. Kor. X. 11.) s ha már a másokkal esett 
dolgok is a mi tanúságunkra és intésünkre Írattak meg; 
mennyivel inkább hasznos reánk nézve, sőt elengedhetetlen 
kötelességünk azokból, melyek mi velünk magunkkal tör-
téntek meg az életre való tanúságot és jóra való intést 
levonnunk s azok szerint járni a mi dolgainkban. 

Mélyen tisztelt egyházmegyei közgyűlés! Azon tanú-
ság, melyet én az egyházmegyei életünkben legközelebb 
felmerült eseményekből végeredmény gyanánt a magam 
részére levonok, az őszövetségköltő királyának ajkairól 
kölcsönözve ekkép szól: »Keresd a békességet és kövesd 
azt* (Solt. XXXIV. lő.) Az ó- és újtestamentomi írók 
legtöbbje által a »békesség« követésére minden alkalom-
mal előtérbe állított ajánlatokra, maga az emberiség leg-
igazabb barátja és legnagyobb jóltevője Krisztus tette a 
koronát, mert azt tanítványainak, mint szent örökséget 
végrendeletileg hagyományozta, mondván : »Békességet 
hagyok nektek, amaz én békességemet adom nektek« 
(.Ián. XIV. ^7.) Lehet-e már az IJrnak igaz követője, főleg 
hivatalos szolgája, a ki ezt a szent örökséget, ezt az 
isteni hagyatékot profán érzelmek, kicsinyes egyéni érde-
kek miatt magától eldobván azzal ellenkezőleg a viszály 
és egyenetlenség tüzét mesterséges, vagy épen erőszakos 
eszközökkel szítván, a valláserkölcsi sőt a társadalmi élet 
szétbomlasztását idézné elő, én nem hiszem, hogy a mai 
korban s épen egyházi téren Mefisztofeles vagy Herostralus 
szerepében bárki is tetszelegne önmagának. Én ugyan a 
rombolás müvére vállalkozni vagy abban részt venni nem 
fogok, mert soha szemem elől nem tévesztendő irányelvül 
írom magam elé az apostol és az evangélista különösen ne-
künk az evangélium sálárainak adott emez utasításait 
»mivel Isten országa békességben áll« (Róm, XIV. 17.), »egy-
máshoz legyetek békességesek (Márk. IX. 50.). tehát »Köves-
sétek a békességet, mindenekkel* (Sid. XII. 14.) Én ke-
resni és követni is fogom a békességet, nemcsak egyéni 
természetemnél fogva és a magam szempontjából, hanem 
hivatalos állásomból kifolyólag is, hogy ekként az Isten-
országának e földön való továbbépítése és megszilárdítása 
munkájából ki vehessem a magam osztályrészét, mert 
hiszen azt olvasom az apostoli cselekedetekről írott könyv-
ben^ »a gyülekezeteknek békességük vala és épülnek vala 
az IJrnak félelmében és a szent lélek vigasztalásában 
előmenvén sokasodnak vala*. (Cselek. IX. 31.) És mert 
ezeknek tudatában azon szilárd eltökéléssel és akarattal 
állok itt, hogy rám néző, nagy erkölcsi felelősséggel össze-
kötött hivatalos teendőimnek az elvont tanúságok és inté-
sek által kijelölt irányban igyekszem megfelelni, ehhez 
hozzá adva még, azon isteni kijelentésen nyugvó s az 
élet fejleményei által kétségen felül bebizonyított igazság-
róli meggyőződésemet, mely szerint »semmi történetből 
nem esik a világon. (II. Móz. XXI. 13.) mert a példa-



beszédes bölcs mondja: »az ember kebelébe vettetnek a 
sorsok, de az Úrtól vagyon azoknak ítéletek« (Féld. XVI. 
33.) A velem történteket az isteni akarat és gondviselés 
intézkedéséül és így az Ur ujjmutatásának kell tartanom, 
s minthogy ez elől kitérni senkinek sem szabad és nem 
is lehet, én is engedelmeskedem és a midőn Istennek és 
az én legfőbb tanító mesteremnek az én uram Jézus 
Krisztusnak mostani elhivatásomban is felajánlom gyenge 
erővel rendelkező szolgálatomat, kitörülhetetlen betűkkel 
vésem be szívem mélyére Pál apostolnak a komoly jelentő-
ségű figyelmeztetését: »meglásd, hogy a mely szolgálatot 
vettél, azt betöltsed.« (Kolos. IV. 7.) 

Ily érzelmek és elvektől meghatva vagyok bátor 
a beregi ev. refom. egyházmegye esperesi hivatalának 
elfogadására magamat elhatározni s hogy engem ezen 
állásra a presbyteriumok többségének előttem nagybecsű 
bizalma felemelt, azt egyátalában nam egyéni tulajdon-
ságaim vagy szellemi képességem folyományaként, hanem 
pusztán 25 éves egyházmegyei hivataloskodásöm általam ki 
nem érdemelt méltatásaként tekintem, de éppen ez okból, mert 
ilyennek veszem, szent kötelességemnek tartom fokozott erő-
vel, minden jó akarattal és önlegyőzéssel igyekezni, hogy 
egyéni tulajdonságaim hiányainak kipótlásával az én Istenem 
által nekem ajándékozott tehetségeimet egyházmegyénk 
s ebből kifolyólag protestáns hitfelekezetünk érdekében 
érvényesíthessem. Ezeknek ünnepélyes kinyilatkoztatása 
megigérése után a bevett szokáshoz képest érintenem kelletik 
még némely főbb irányelveket, melyek a békességre való 
törekvésen kívül hivatalos működésemet vezérelni fogják. 

Itt sem más kútfőhöz, mint. ismét az evangéliomban 
foglalt eszmék és elvekhez folyamodom s ezek közül e 
két szóban foglalom be további jelmondatomat »igazság 
és szeretet^, annyival inkább, mert ezek a békességgel oly 
benső és okozati összeköttetésben állanak, hogy egyik a 
másik kettő hozzájárulása nélkül nem érvényesülhet s a 
hármat egymástól szétválasztani merő képtelenség. Oly 
szépen és megbatólag ad ennek kifejezést a koronás zsoltár-
író, midőn ihletett lantján ekképen zeng: »az igazság és békes-
ség csókolják egymást« (Zsolt. LXXXV. 12.) nemkülönben 
a nagy élettapasztalattal biró Zakariás próféta is »szeres-
sétek az igazságot és békességet« (Zakariás VIII. 19) az 
apostol pedig mindezt ezzel egészíti ki, »bogy legyenek 
minden dolgaitok atyafiúi szeretettel« (I. kor. XVI. 12.). 
Csakis akkor, ha mindnyájan az igazság, szeretet és 
békesség szolgálatába állunk és ebben forgolódunk nem 
fog közöttünk bekövetkezni az a jelenség, a mi a korin-
thusbeli gyülekezetben szétvonást és versengést idéz-
vén elő, Pál apostol eme szemrehányó rendreutasítását 
vonta maga után: »li még testiek vagytok, mert egyitek 
azt mondja: »Én Pálé vagyok, a másik pedig én Apollósé 
vagyok* ,»Kicsoda Pál és kicsoda Apollós, hanem szolgák*. 
(I. kor. III. 34) és pedig a Krisztusé* (I. kor. II. 12.). 

Az igazság, szent könyvünk tanítása szerint szüli 
a szabadságot, azt mondja az Ur: »ha ti megmaradtok 
az én beszédemben, bizony én tanítványaim lesztek és 
megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká 
teszen t i t e k e t ( J á n . VIII. 31. 32.) Igen, szabadokká a 
lelki setétségtől, a bűntől és az emberi gyarlóságok rab-
szolgaságától. 

A lelki világban így teremt szabadságot az igazság, 
de a külkormányzatnak is oszlopos tényezője az. Az igaz-
ságkiszolgáltatás a törvények szerinti ítélkezés a társa-
dalmi rendnek oly ősrégi s elengedhetetlen föltétele, 
melyet már az ó-világ egyik látnoka és isteni hírnöke 
ekként ír a tisztviselők és elöljárók elé: »Tegyetek ítéletet 
és igazságot és mentsétek meg a nvomorultat« (Jeremiás 
XXII. 23.). 

Ámde a szeretet még az igazságnak is felette áll, 
»ne légy feletébb igaz«, hangzik a bölcs Prédikátor ajkai-
ról (Préd VII. 16.). »Az igazságot szeretetben kell követni«, 
így inti Pál apostol az efézusi gyülekezetet«. Majd az 
igazság és szeretet talajából felnövekedik a testvériség fája, 
melynek árnyékában az egy mennyei atyának gyermekei 
letelepedvén, táplálkoznak az egyetértés állal érlelt szel-
lemi és anyagi boldogság áldott gyümölcseivel; s testvérek 
levén, nincs köztük különbség avagy közbevetés, hanem 
emberi méltóságukra és jogaik gyakorlatára nézve egyenlők. 
Ezek szerint az evangéliumban örökidőkre megnyilatkozott 
igazság, szeretet és békességre való törekvés elvein épül 
fel és szilárdul meg a szabadság, testvériség és egyenlő-
ség temploma, melyek 'szentélyébe mi úgyis mint protes-
tánsok. úgyis mint magyarok s velünk együtt hazánk 
minden igaz elméjű szivében lángoló honszeretettel meg-
teljesedett polgára imádkozni jár, hozva onnan lelkesülést 
amaz egész világot átölelő humánus eszmék gyakorlati 
megvalósítására. 

Minthogy pedig a szabadság, testvériség és egyenlő-
ség krisztusi tudományon és példaadáson alapuló elvei, a 
maga vallásos hitét s erkölcsi életét egyedül csak az 
evangéliumból merítő protestáns egyház öntudatos tevékeny-
ségében realizálhatók, a mi magyarországi ev. reform, 
hit felekezetű nk önkormányzatát oly sérthetetlen drága 
kincsnek, hitelődeink oly szent, hagyományának tekintem, 
melytől, bármely oldalról intézendő támadást s áskálódást 
távoltarlani mindnyájunknak örökség szerinti kötelességünk. 

Legyen szabad már itt azon egyéni meggyőződésem-
nek kifejezést adnom: hogy a hatalmasságoktól, a rajtunk 
kívül álló osztályok és elemek által támasztott viharok 
korántsem oly veszedelmesek, mert hiszen az idők tanú-
sága szerint, az ily kívülről jött viharok hitfelekezetünk 
egyetemével, a más vallásúak igazán szabadelvű részét 
is oly tömör falánkszban találandják, melyen semmi em-
beri ármány rést nem üthet s világi hatalmaskodás nem 
diadalmaskodhatik, hanem ennél sokkal aggodalmat keltőbb 
lenne a pártikuláris vagy épen egyéni érdekek egyoldalú 
érvényesítésének akarása, mely az egészszel mit sem tö-
rődve minden eszközt harcba visz különleges felfogása 
és ambíciójának kielégítésére; ez a szomorú jelenség volna 
az, melynek ellenében nem csak a legnagyobb óvatosságot 
s szeretetteljes tapintatot, de szükség esetén törhetlen erélyt 
kellene kifejtenünk és alkalmaznunk, hogy szép, előnyös 
és dicső örökségünktől saját közönyösségünk vagy épen 
gyávaságunk miatt végkép el ne essünk. E tekintetben, 
bár elérhetetlen magasságban, mint eszménykép áll előt-
tünk a legtörhetlenebb jellem és lelkület Jézusban a világ 
megváltójában, ki tűrt gyalázatot, rágalmat, üldöztetést s 
halált, ki az eszmét, a jogot az ármányos kétszinűség 
tőrbeejtései, a halalom embereinek erőszakoskodásai között 
győzelemre vitte, de e mellett a társadalmi jogrend fel-
forgatására, csak egyetlen lépést sem tett, csak egyetlen 
szót is nem ejtett ki ajakán ; sőt mindenkor a törvény 
iránti tiszteletet és engedelmességet kötötte környezetének 
szivére. Igen Ó! a páratlan népbarát, ki a szegények, az 
elnyomottak iránti szeretetében a legszélső határig elment., 
úgy hogy a megbuktatására törekedő farizeusok gúnyosan 
emelték ellene e vádat: »íme ez a publikánusokkal és 
bűnösökkel eszik«! ez által akarván tőle elidegeníteni az 
osztályokba csoportosított társadalom egy nagy részét, 
majd pedig hogy a törvényes hatalommal összeütközésbe 
hoznák; mint forradalmárt, mint lázítót tüntessék fel a 
rend emberei előtt ama tőrbe csaló kérdést intéztetik 
hozzá: »Mester tudjuk, hogy te igaz vagy és az Istennek 
utait igazán tanítod és hogy senkivel sem gondolsz, mivel 
hogy az emberekre és személyekre nem nézesz, mond 



azért nekünk, mint tetszik néked: kell-e adót fizetnünk ?« 
13 a mester után az ő tanítványai ily értelmű választ 
adott: »adjátok meg mindeneknek a mivel tartoztok, a 
kinek adóval, adót, a kinek vámmal, vámot, a kinek féle-
lemmel, félelmet, a kinek tisztességgel tisztességet« (Róm. 
XIII. 7.) s ugyancsak a nagy nép barátnak ezen kitűnő 
apostola ekként int a törvényes hatalom s az elöljárók 
iránti magaviselkedésre: »Minden lélek a felső hatalmas-
ságoknak engedelmes legyen, mert nincsen hatalmasság, 
ha nem Istentől«. Sőt az Isten fia oly nagy súlyt helye-
zett a törvényes eljárás iránti tisztelet, a társadalom nyu-
galmának megőrzésére, hogy midőn a hevesvérű Péter, 
ki az önvédelem adta jognál fogva az ártatlanság mellett 
fegyvert rántott, ezen csillapító szavakkal csenedesíté le 
a heveskedő tanítványt: »Tedd hüvelyedbe a te szablyá-
dat!* vagyis engedj szabad folyást az igazságszolgáltatásnak. 

A mi ev. ref. hitfelekezetünkben, de egyszersmind 
a társadalomban is, még egy nagy horderejű és fontos 
tényezőről kell habár csak röviden is megemlékeznem, ez 
a népnevelés, az elemi oktatás ügye, melynek előbbvitele 
és biztos alapra fektetése nemcsak mint protestánsoknak, 
de mint hazafiaknak is hathatós tevékenységünket és 
gondoskodásunkat követeli, e téren már oly forduló pont-
nál állunk, a hol a leglelkiismeretesebb körültekintéssel 
kell számot vetnünk hitfelekezetünk jól felfogott szellemi 
és anyagi érdekével és az igaz magyar hazafiság kívá-
nalmaival, a melyek azonban szerintem a jelen viszonyok 
között nem állanak merevül egymással szemben s össze-
egyeztetésük nem sorozható a lehetetlenségek közé. Azt 
szükségesnek tartom, mint egyéni felfogást és törekvést 
jelezni, hogy én a valláserkölcsi nevelésnek a mostaninál 
alaposabb és nagyobb mértékben való alkalmazását óhaj-
tom, minthogy pedig az érvényben levő modern iskolai 
tanrendszer minden más téren sokkal inkább fejleszti és 
irányítja a növendékek érzelmi és értelmi világát, az ily 
módon háttérbe szorított valláserkölcsi nevelést az iskolán 
kívül a család és lelkipásztorok kiváló gondjának tárgyául 
tartom. Család, iskola és lelkipásztor, ha e három tényező 
közül csak egy is elhanyagolná vagy könnyedén venné 
e tekintetben feladatának megfelelni, úgy a már nagyon 
is meglankadt vallásos buzgóság s felületessé vált erkölcsi 
érzés még inkább aláhanyatlanék, ezen szomorú eshető-
ségnek, még szomorúbb következménye nemcsak pusztán 
hitfelekezetünk, de az egész társadalmi életet is halálosan 
sebezné meg. 

További részletezéssel, a mélyen tisztelt közgyűlés 
már eddigelé is erős próbára tett türelmét fárasztani 
annálinkább felesleges volna, mert azon részletek, melyek 
egy esperesi székfoglaló beszéd keretében szerepelni szok-
tak, az általam feltüntetett főbb irányelvekben vagy bent 
foglaltatnak, vagy azoknak természetes és elmaradhatlan 
folyományai. 

Ünnepélyesen tett s rám nézve kötelező kinyilat-
koztatásaimat röviden összefoglalva, Pál apostol emez 
utasításában látom magam elé írva: »Kövessed az igaz-
ságot, a hitet és békességet«. (II. Tim. II, 22.) 

Hogy mindezekre való törekvésem, némi sikerhez 
juthasson, én gyarló szolgája Krisztusnak s töredékeny edény 
az Urnák kezében vajmi kevés reménynyel támaszkodha-
tom a magam erejére; szivem, lelkem forró szeretetével 
s odaadó bizalmával kérem az egyházmegyei tisztikart, 
lelkész és tanító testvéreimet, az egyházak presbyteriumá-
val egyetemben az egyes híveket sőt a társadalomnak, 
az evangéliumi eszmék megvalósításáért lelkesülő más 
tényezőit is, jöjjenek jóakaratommal nem versenyző erőim-
nek támogatására, hogy ugyanazon egy zászló alá sora-
kozván, legyünk mi egyenlő akarattal, hadd valósuljon 

meg általunk és közöttünk az egyetemes papság fenséges 
eszméje, mely Isten országának e földön való tovább fej-
lesztésében nem ismer fáradságot, kizár minden személyes 
vonatkozást s emberi hitvány érdeket. Igen, építsük mi 
egy szívvel, lélekkel az evangéliumnak ama templomát, 
melynek vérrel is megszentelt oltárán ott ragyog a sza-
badság, testvériség és egyenlőség csillaga, felettük mint 
örök fényű nap Isten és haza. 

Isten és haza, e két szóban olvadjon együvé min-
den érzésünk és munkálkodásunk; ha volt félreértés, volt 
elhidegülés, meggondolva, hogy már egy pogány bölcs 
Pythagoras tanítványai is, ha megesett, hogy egyik a 
másikat megsértette, a nap lemente elölt jobb kéz adással 
kibékültek, hát mi a békesség fejedelmének választottai 
tehetünk-e másként ? Nem és ezer nem ! Erőnek és kegye-
lemnek örök forrása szent Isten, add, hogy mindezek 
ekként történjenek, hogy ékesen járjunk és nem versen-
gésben. A te áldásod nyugszik az igazakon, a békessé-
get kedvelőkön és a szeretet fiain. Ezért a te áldásodért 
könyörgök lelkem egész buzgóságával, engedd kiérdemel-
nünk azt, hogy ez áldást szentelje meg és tegye boldoggá 
az egyes híveket, gyülekezeteket, egyházmegyénket, hit-
felekezetünk egyetemét és ezekben és ezek által szeretett 
hazánkat. Hallgasd meg szolgád alázatos de bizalommal 
teljes esedezését és teljesítsd be is nagy irgalmasságod-
ból. Amen, 

Sütő Kálmán, 
beregi esperes. 

Felirat az egyházpolitikai javaslatok 
mellett. 

A gömöri ág. evang. esperesség Kubinyi Géza fel-
ügyelő indítványra, melyet a tiszai egyházkerület f. hó 
16-iki közgyűlése is magáévá tett, egyhangúlag állást fog-
lalt és a miniszterelnökhöz feliratot intézett a kormány egy-
házpolitikája mellett. A felirat többek között ezeket mondja: 

Nagyméltóságú miniszterelnök ú r í A magyar kor-
mány által beterjesztett — és még mindig tárgyalás alatt 
lévő egyházpolitikai törvényjavaslatok az egész ország 
közvéleményét felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül 
foglalkoztatták. 

És méltán, mert az 1867-ik évi törvények meg-
alkotása óta nem volt még javaslat, mely az országban 
létező magán- és közintézményeket, hatóságokat társadal-
mat, az egyházat, de különösen és legfőképen magát az 
államhatalom integritását annyira érintette volna, mint a 
szőnyegen lévő törvényjavaslatok. 

Az egyházpolitikai kérdés hazánkban nem pillanat 
szüleménye és nem is erőszakkal avagy taktikailag elő-
rántott ügy, hanem egy egész ezredévnek veszedelmes 
rákfenéje. 

Ott burjánzott már az az Árpáházi királyok Irónja 
körül is, midőn a keleti és róm. kat. egyház versenygett 
egymással az uralomért. Majd a mohácsi vész lezajlása 
után ádázabb és vészteljesebb lett a harc, midőn nem az 
egyik felekezet hatalmi állásának biztosításáért, hanem a 
gyermek korát elő, de hazánkban szabadelvű eszméiért 
gyorsan terjedt protestáns vallás lételéért folyt a küzdelem. 

A történelem lapjaira véres betűkkel vannak felírva 
őseink ama szent küzdelmei, melyeket a vallásszabadság 
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és felekezeti jogegyenlőség magasztos eszméjének meg-
valósításáért évszázadokon át protestáns buzgalom és lan-
kadatlan hősiességgel folytattak. 

Az 1791. és az 1868. évi törvények csak egyes 
lépcsőfokozatai voltak azon magaslatnak, melyen oltárként 
tündöklik a szabadság, egyenlőség és testvériség isteni 
eszméje. 

Őseink küzdelme példa nekünk, szenvedésük parancs, 
hulló vérüknek emléke termékenyítő harmat a jelenben, 
mely minket egy szív és egy lélekkel arra ösztönöz, hogy 
a lépcső utolsó fokozatáról meg ne hátráljunk, de bátran 
és a magasztos ügyhöz méltó buzgalommal igyekezzünk 
a szent célt elérni. 

Hazánk és nemzetünk intéző köreinek óriás több-
sége osztatlan öröm és helyesléssel üdvözölte a magas 
kormány által előterjesztett ezen törvényjavaslatokat. Üdvö-
zölte, mert azoknak fundamentoma a jogegyenlőség, szel-
leme pedig a szabadelvüség! 

Üdvözöljük azokat mi is, mert azon eszme meg-
testesítését s azon végcél biztosítását, látjuk bennük le-
fektetve, melyért őseink a harctéren is hősiesen küzdöttek, 
legyőzve pedig a gálya és börtön kínjait hithűséggel át-
szenvedték. 

De üdvözöljük a javaslatokat előterjesztő magas 
kormányt is, a beterjesztett javaslatoknak a képviselőház-
ban történt tárgyalása alatt tett és nekünk erkölcsileg elég 
garanciát nyújtó kijelentéseért, hogy a protestáns vallás-
felekezetek szükségleteit az 1848. évi XX. t.-c. szellemé-
ben, törvényhozási úton véglegesen rendezni és biztosítani 
szándékozik. 

r é g i s é g e k . 

Alvinczi Péter, a kassai magyar pap. 
(Folytatás.) 

III. Alvinczi tudatja, hogy a lőcsei békével nincsenek meg-
elégedve. A fejedelem válasza erre ; visszapillantása hadfolyta-
tásaira ; utasításai a jószágok tárgyában. Ismét confessionalis 

versengés Kassán. 1627. 

A lőcsei békével senki sem volt megelégedve Magyar-
országon ; de nem volt maga a fejedelem sem, a ki kötötte 
és pontosan végrehajtotta, miről a fejedelem 1627. április 
30-kán, Gyulafehérvárról Alvinczi levelére írott, válaszá-
ból értesülünk. 

E válaszból kivehetők azon szemrehányások, miknek 
Alvinczi márezius 25-iki levelében, a prot. közvélemény 
nevében hangot adott. Ezek közt. úgy látszik legkeményebb 
vád és szemrehányás volt az, hogy Bethlen csakis »a maga 
állapotának promoiioja< érdekében működött. E vád 
ellenében a fejedelem úgy az Alvinczi, mint minden rend 
jó lelkiösmeretére hivatkozik, hogy »ő soha senkit nem 
sollicitált a magyarországi státusok közül a maga állapotjá-
nak promotiója f e l ő l D e megmondhatja ezt Ormánközy 
is, ki akkor Forgách nádor titkára volt. S midőn az urak 
felhívták, mindent latba vetve, akkor kezdett a fölkelés 
felől gondolkodni, midőn a király Dóczy s illetőleg Károlyi 
Mihály útján a Rákóczy György és Zsigmond jószágait 

Patakkal együtt ígérte neki, ha az elégületlenek ellen 
hadait a királyiakhoz csatolja . . . »Csakis a kötelesség 
csinálta az urak esedezéseknek hitelt nála és a Zmeskál 
követsége (V. Frigyes cseh királynál)«; továbbá az Alvinczi 
»biztatása bátorította, az magyar nemzetnek akkori vesze-
delmes állapotában, való segítségére, hogy in persona 
menjen*. És ő mindent kockára vetett s »ha csak két 
esztendeig continuálják minden rendek mellette az dolgot, 
reménysége lehetett az Úristenben, hogy az németnek 
neliéz igája alól az egész magyar nemzet felszabadult és 
minden állapota restituáltatik*. Győzelmet, győzelemre 
aratott s a diadalittas nemzet már koronázni akarja ; de 
»az nagy fervor nagy hirtelen-megváltozik az emberekben, 
a hadakozást megunák . . . s elrémülének, meghallván a 
prágai infelix pugnát . . . némelyek kétségbeesvén Kain 
módjára az Istennek hatalmas ereje és gondviselő irgalmas-
sáda felől, a palatínussal conjungálák magukat és (a feje-
delem) veszedelmére összeesküvének« . . . Azután végig 
pillant az egész hadviselésen, a felkelők elcsüggedésén, kik 
már hajlandók magukat csúfos kegyelemre megadni, ha 
a fejedelem viszsza nem tartja őket; a nikolsburgi békére, 
melyet miattuk volt kénytelen úgy kötni, a hogy köttetett. 
Mindezekben Alvinczira hivatkozik, mint tanúra, ki Nagy-
Szombatban s a táborban is megfordult nála s legjobban 
tudja a dolgokat. Keserűen veti oda, hogy a magyarok 
ily állhatatlanságát tudva semmivel sem lett volna jobb 
az állapota a Frigyes cseh királynál, ha magát engedte 
volna megkoronáztatni.. . Említi, hogy Kassát, mily nagy 
munkával tudta megtartani, mint Alvinczi is jól tudta, melyet 
bizony nem jövedelmes volta miatt akartak a bécsiek meg-
tartani, hanem hogy boszút állhassanak rajta. «Másodszori 
expeditiójakor midőn Conte de Monté Nigro a császártól 
Magyarország elrontására expediáltatott volna, senki sem 
akarván elhinni, csak azért, hogy a hadtól immunisok 
lehessenek: nem menének el vele a maguk megtartására« 
s e miatt Bethlen elvesztette a két sléziai herczegséget, 
és a végek ellátására rendelt 50 ezer forintból 20 ezret. 
»Mostan pedig a Vágón is onnat levén, hogy ha az Úristen 
véghetetlen irgalmasságából idegen nemzetekkel a feje-
delmet nem uniálta volna Magyarország nyomorultabbul 
volna Csehországnál; mert ha a magok nemzetének nem 
kedveznek, (t. i. Bécsből.) mint nem exstirpálnák nagy 
kegyetlenséggel nemzetünket ? « . . . És mégis kigyót békát 
kiáltanak a fejedelem ellen. 

Majd a llákóczynak és a többi meg nem, nevezett 
főuraknak, tett szemrehányások után áttér a fejedelem az 
Alvinczi panaszaira. Úgy látszik, hogy Alvinczi egyik 
panasza az volt. hogy a fejedelem lealkudta a nikolsburgi 
békét. A fejedelem pedig utasítja Alvinczit, hogy e tekintetben 
olvassa meg a nikolsburgi és a bécsi békét; mert semmi 
újat, sem különböző értelemmel nem végezett ; mindenik-
ben a juramentumot úgy találja, a mint a lőcseiben vagyon... 
De ha a császár részéről violáltatnának a conditiók: maga 
parancsolná a császár ellen a statusok fegyverfogásokat...« 

»A mi a jóászgok állapotát illeti*, a melyek elvesz-
tését féltették Alvincziék, »az is ebben vagyon, hogy valaki-
nek valakinél eddig inscribált jószága felől valami végzése 
vagyon, akárminemű az olyan jószág, abban marad és 
kezéből senki sem tartozik remittálni, mint, p. Bornemiszsza 
Jánosnál (vicegeneralis) való jószág felől Petének végezése 
vagyon velem: ergo kezénél maradt — mondja tovább 
a fejedelem; — a papok jószága felől végezésem vagyon, 
kit széplaki jószágnak hivnak, ergo kegyelmednél is 
(Alvinczinél) megmarad és egyebeknél is. Nemességekben 
és egyéb akármi adományimban pedig hol valaki meg-
háboríttatnék, soha a császár commissariusitól nem volt 
intentio és semmi efféléről.* Különben megígéri a feje-



delem, hogy a békekormányt szóról szóra leiratván, meg-
küldi Alvinczinak. hogy maga is meggyőzödvén annak 
tartalmáról, biztosíthasson mindenkit, ki javait s nemes-
ségét félti, hogy nem fogja elveszteni. 

Végül, hálát ad a fejedelem az isteni gondviselés-
nek, hogy elhagyatott állapotában is így végezhetett, a midőn 

.az utolsó alkalommal nemcsak hogy erőszakra ültek föl 
mellette, hanem addig is, míg mellette voltak egy szalma-
szál keresztül nem hullhatott közöttük, a melyet a német-
nek tudtul nem adtak volna . . . »A ki nem szereti — a 
mint, hogy bizonyára ö sem szereti, mondja a fejedelem, 
— csináljon jobbat s ő nagy köszönettel fogja venni. , .*1 

Alvinczira megnyugtató hatással volt a fejedelem 
levele; sőt engedélyt kért arra, hogy'azt latinra átfordít-
hassa A fejedelem nem csak megadta az engedélyt, hanem 
azt is, hogy Rákóczy Györgygyei s a kivel akarja közöl-
hesse. Alvinczi levelében símét szó lehetett azon jószág-
ról is, melyet ő a fejedelemtől adományul kapott. A feje-
delem most is — 1626. április 80. — biztosítja Alvinczit, 
hogy abban háborgatni nem fogják; sőt egyenesen meg-
hagyja neki, hogy kezeiből ki ne bocsássa, ő írt e tárgy-
ban a biztosoknak; a prefektusának pedig hatalmat adott, 
hogy a papokkal, kik az Alvinczinak, adományozott jószág-
hoz jussot tartanak, alkudozhassanak stb.2 

Junius 2-káról ismét megkereste Alvinczi levelével a 
fejedelmet. A levél elkésett s ez alatt az országbíró 
intézkedett a jószágok ügyében. Mindazáltal a fejedelem 
megígéri, hogy közbejáró az országbírónál s levelét másolat-
ban meg is küldi Alvinczinak; de ha ez az országbíró-
nak irott levél elkésett volna, titkárát öt nap alatt a 
császárhoz fogja küldeni, az Alvinczi fiát is, ki mint apród 
tartózkodott a fejedelmi udvarban, felküldvén vele. Ígéri 
továbbá, hogy prefektusa által meg fogja oltalmaztatni az 
Alvinczi jószágát s kézbesíttetni annak haszonbérét; vala-
mint örömest kedveskedik Szeptinak is, mely város számára 
szintén kikérte Alvinczi a fejedelem segítségét, pártfogását. 
Minthogy Alvinczi junius 2-kán keit levelében kilátásba 
helyezte, hogy személyesen fölkeresi a fejedelmet: tudatja 
vele a fejedelem, hogy »örömest fogja őt látni, ha hozzá az 
akkori jó ütőn befárad®.3 

Bement-e Alvinczi Gyulafehérvárra, nem tudjuk. 
Annyi tény, hogy aí fejedelmi titkár Bécsben munkálko-
dásának eredményéről mit sem tudott a fejedelem, ügy 
hogy maga is Alvinczitól kért — 1627. augusztus 30. — 
informatiot.4 Minő volt ez? hiányzanak róla az adatok; 
de hihetőleg Alvinczit nem háborgatták többé a neki 
adományozott jószágban. 

Az 1627-ik évben újból kitört a cónfessionalis ver-
sengés is Kassán. Az Alvinczi segédei, Velechinus István 
és Tyrnavius Nagy Pál, a kápolnában (mely a >királyi 
házban« volt,) kenyérrel osztották az úrvacsoráját: ennél-
fogva 1627. április 8-kán elhatározta a tanács, hogy 
»István és Pál papot, kik kenyérrel osztották a kápolná-
ban az úrnak szent vacsoráját, figyelmeztetni kell, hogy 
többé ne tegyék, hanem oszszák ostyával és ha ezzel nem 
akarják, úgy viseljenek gondot magukra, itt nem tartják 
Őket*. 

A figyelmeztetésnek nem lett sikere s talán épen 
az ő túlzásaik arra kényszerítették Alvinczit hogy ez 
maga indítványozta a városi tanács előtt — április 14. — 

1 Eredetije Mike S. gyűjteményében. Onnan közölte Szilágy S. 
a »Századok* 1868. foly. 2 2 8 - 3 3 8 lapon. 

a Szilágyi S. » Bethlen Gábor s a kassai pap.« 20 lap. 
3 Szilágyi S. »Bethlen G. politikai levelei 1879-ik foly. 433—434 

lap. Eredetije Mike S. gyűjteményében. 
4 Szilágyi S. ^Bethlen G. pol. lev.« 1879. foly. 455. lap. 

Eredetije gy.-febérvári káptalan cista appendicis, fasc. III. Nro 116. 

miszerint »hogy a szép concordia megtartassék közöttük' 
ne hiányják vessék s nevezzék magukat kálvinistának,1 

lutheristának, hanem az egy igaz invariata augustana confes-
siohoz legyenek addictusok, hogy ne adattassék ok a pápisták-
nak, hogy valami artieuJust Írjanak ellenök valamelyik 
országgyűlésen.2 Mindez nem használt. December 22-kén 
azután bejelenté a bíró a városi tanácsnak, miszerint 
Pál pap, az ő ceremoniájokkal élni — a sok intés dacára 
— sem akar. A határozat az lőn, hogy még várnak egy ideig, 
azután túl adnak raj ta; nem ide (Kassára) való.3 El is 
ment Tarczalra. 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

n e k r o l o g . 

Báró Vay Miklós. 
1802—1894. 

Nem teljes nekrologot akarok írni egyházunk kidőlt 
oszlopáról. Hosszú, áldásos működéséről egyházunk törté-
nete fog fényes lapokat tele írni. Életrajzát sem ismétlem 
e Lapban, mely már 1873-ban közölte azt, mikor hőn 
szeretett patriarchájának 50 éves egyházi jubileumot ren-
dezett Miskolc városában a hálás ref. egyház. Csak néhány 
egyházi vonást kívánok felemelíteni b Vay fényes egyéni-
ségéből. 

Mert egyházi ember volt, igaz és oszlopos a szó 
legnemesebb értelmében. Az evangéliumi világi papság 
megtestesülése. Ki bár nem viselt palástot, de szivében 
hordozta, s jellemben, életben kidomborította az apostoli 
vonásokat. Lángolóan szerette szent hitünket, s vallást 
tett róla vészteljes napokban és béke idején. Magas pol-
gári állása előnyeit ép úgy gyümölcsöztette egyháza javára, 
mint hivatali otiumait, melyekben kettős erélylyel dolgozott 
egyházszerető gondossága. Fáradhatatlanul munkált val-
lása-egyháza felvirágoztatásáért szóval és tettel. S az 
áldozatkészségben, az egyházért való jó cselekedetekben 
soha meg nem lankadott. Hitt, szeretett és dolgozott a 
Krisztus egyházában egy apostol buzgóságával és egy pap 
kitartásával. 

Öreg emberül ismertem meg közel negyedszázaddal 
ez előtt; de ifjú lelkét, magasbra vívó szenvedelmet, fen-
költ szellemét haláláig bámultam. Lelke örök ifjúságával 
öreg bölcseséget, imponáló előkelőségével szerető nyájas-
ságot, diplomata finomságával nyílt egyenességet párosí-
tott. Jellemének e magas ethikai, mondhatnám eszményi 
vonásai szerezték meg és biztosították számára azt a 
feltétlen tiszteletet és hódoló szeretetet, melylyel ősz patri-
archája rokonszenves alakját az egyház kicsinye-nagyja 
körül övezte. Példás szeretete példátlan viszontszeretetet 
fakasztott hit felei leikeiben. 

Egyházi tevékenysége már jó korán széles körben 

1 2 3 Kassa várossi jegyzőkönyv. (1627.) Pajkos Endre úr 
közleménye. 



mozgott. Midőn 1840-ben a tiszántúli egyházkerület főgond-
nökává választatott, minden igyekezettel azon volt, hogy a 
kerület meglehetősen zilált anyagi ügyeit rendbe hozza. 
A közpénztár patriarchális módon volt kezelve, a pénzek 
legnagyobb része debreceni cíviseknek kiadva. Midőn Vay, 
így olvassuk egyik életírójánál, a kiadott pénzek biztosí-
tása után tudakozódott, kisült, hogy az adósok jegyzéke 
elveszett és senki sem tudta pontosan megmondani sem 
az adósok neveit, sem a kikölcsönzött összegeket. Kipub-
likálták tehát a városban, hogy a ki az egyházkerület 
kasszájába tartozik, jelentse magát Kerekes pénztárnok 
úrnál, és — mirabile dictu — egy sem maradt el az 
adósok közül. A buzgó főgondnokot kellemesen lepte meg 
a »kálvinista cívisek« e puritán becsületessége, mely vajha 
most is így virágzanék a kálvinista metropolisban! 

Országos jelentőségre 1859-ben a pátens idején való 
szereplése által emelkedett. Báró Vay, ki a nemzeti ügyet 
az autonom protestantizmus szellemében hitte mindenha 
a legjobban szolgálhatni, 1859. nov. 19-én mint egyszerű 
egyháztag megjelent Miskolcon a tiszáninneni egyházke-
rület közgyűlésén, mely alkalommal oly hatalmasan emelte 
föl védő szavát az üldözött protestantizmus s annak ve-
szélyben forgott autonom iája mellett, hogy a ref. egyház-
kerületek őt választották azon küldöttség vezetőjévé, mely 
a testvér evang. egyház köldöttségével a magyar protes-
tánsok kérelmét a trón elé volt viendő. A báró Vay és 
báró Prónay vezette küldöttséget azonban a felség nem 
fogadta. Gróf Rechberg miniszterelnök útján azt az eluta-
sító választ kapták, hogy miután a superintendentiákat 
a »Nyílt parancs« feloszlatta s így küldöttséget választani 
sem volt joguk, ő felsége a protestánsokat, mint küldött-
séget, nem fogadhatja, de mint magán személyeket meg-
hallgatja. A küldöttség azonban magán személyenként nem 
ment audienciára, hanem re infecta volt visszatérendő; 
de báró Vayt a felség magához hivatta s megengedte 
neki, hogy a miniszterei által viszautasított emlékiratát 
a protestánsoknak vele közölje. A kihallgatásról báró Vay 
e Lap akkori szerkesztőjéhez következő táviratot küldött: 
»A nélkül, hogy e nagy érdekű audencia részleteibe eresz-
kedhetnénk, a prot. közönség megnyugtatására annyit 
mondhatunk, hogy ő felsége, ki ritka ügyavatottsággal 
szólott a dologhoz, ügy látszik, személyesen akarja a nagy-
fontosságú kérdés megoldását eszközölni, és legkegyelme-
sebb határozott nyilatkozatai után elég okunk van bízni 
és remélni, hogy e megoldás a két prot. testvéregyház 
teljes megelégedésére fog lenni«. Az osztrák minisztérium 
még tett egy kísérletet. 1860. jan. 10-én rendeletet adott 
ki, melyben az egyes egyházközségeknek szigorúan meg-
parancsolja, hogy a Nvilt parancs rendelkezéseit elfogadják. 
De a gyülekezetek sem engedtek. Báró Vay pedig, ki 
pár hónap múlva a tiszáninneni egyházkerület főgondno-
kává választatott s május 1-én Miskolcon beiktatásra a 
közgyűlésen megjelent, táviratot kapott Bécsből, melyben 
felelősség terhe alatt meghagyatik neki. hogy a megjele-
nendő kormánybiztosnak engedelmeskedve, sem a maga, 
sem a vele egyidejűleg superintendenssé választott Zsarnay 

beiktatását megtartani ne merészelje, sőt a ker. gyűlést is 
azonnal oszlassa fel. De báró Vay, egy percig sem habozva, 
a táviratot zsebre tette, a kormánybiztosnak az utat kiadta, 
a gyűlést annak rendje szerint megtartotta és miután úgy 
a maga főgondnoki, mint Zsarnay püspöki beiktatását meg-
ejtette, rögtön Bécsbe utazott és Thun miniszternél megje-
lenvén, kinyilatkoztatta, hogy kivált a Zsarnay megválasz-
tásának minden áron követelt felfüggesztéseért a dolog oda 
jutott, hogy köztük semmi compromissum nem lehető, s vagy 
az történik, hogy a miniszter őt perbe fogatja, vagy ő ki-
viszi, hogy a miniszter tárcáját veszti. A kocka el volt vetve, 
s a különben vaj-ember vas-keménységgel lépett fel. A mi-
nisztertől egyenesen Benedek táborszernagyhoz, Magyaror-
szág katonai helytartójához sietett, ki mint szemtanúja a 
magyar protestánsok, sőt a hazafias katholikusok általános 
ingerültségének, b. Vay kértére s Török Pál későbbi püspök 
információjára hamar ráhajlott, hogy mint maga is protes-
táns ember a királyi felségnél közbe járjon. Az egyenes 
lelkű katona b. Vaynak nem sokára azt az örömhírt hozta, 
a mely ő felségének május 15-én kelt leiratában nyert ki-
fejezést s mely a magyar prot. egyházakat a régi törvényes 
állásba visszahelyezte.* 

A viharos idők egyházvédő hőse nem kevesebb 
energiát tanúsított az erőfejlesztés békés munkájában. 
Vezér lett az egyházépítés terén is. Mint a tiszáninneni 
egyházkerület s a sárospataki főiskola főgondnoka még 
abban az évben, 1860 julius 8-án megtartotta a sáros-
pataki főiskola háromszázados ünnpét, mely a politikai 
viszonyok szerencsés találkozása folytán országos jelentő-
séget nyert. Ez időtől fogva Vay különös gondot, gondnok-
hoz méltó gondosságot fordított sárospataki főiskolánk 
szellemi és anyagi fejlesztésére. Szeme fénye, büszkesége 
volt ez a főiskolánk. »Azok a javítások, újítások, melyek itt 
az újabb időben létre jöttek, mind az ő nagy nevéhez fűződ-
nek*. A főgimnázium újjászervezése 1861-ben, új tan-
székek szervezése, az uszoda felállítása, a jogakadémia 
megnyitása s végre az akadémiai tanszabadság érvényre 
emelése, mind mind vagy egyenesen vagy közvetve az ő 
műve. Páratlan az a szerető gondosság, melylyel Vay a 
sárospataki főiskolát élete végső percéig istápolta, gon-
dozta, segélyezte. Nem volt esztendő,nem volt nagyobb al-
kalom, melyben az ő kisebb-nagyobb adományai, a gyűjtemé-
nyek, tanárok és az ifjúsági egyesületek számára elmaradtak 
volna. Szerető figyelmessége még az egyes tanárok családi 
bajait és szerencsétlenségeit is megtudta s a segedelmet oly 
alkalmasan és oly gyöngéd módon tudta nyújtani, hogy 
azt lehetetlen volt el nem fogadni s nem egy ízben meg 
sem lehetett köszönni. 

A tiszáninneni egyházkerületnek volt a szülötte és 
feje, de egyházszeretete és egyházfejlesztő gondja az egész 
református, sőt a testvér evang. egyetemes egyházra is 
kiterjedt. Nem volt partikulárista, nagy lelke túl emelke-
dett egy egyházkerület határán. Hű lélekkel munkált a 
70-es évek legégetőbb egyházszervezeti szükségén, az 

* Lásd »Prot. Egyh. és Isk. Lap* 1873-ik évf. 18. sz. Ballagi 
Mór: »Az érdemnek a hálás elismerés« című. cikkét. 



egyházkerületeknek egy egyháztestté tömörítésén s Erdély 
unióján. E nagy vehemenciával tárgyalt kérdésben teljes 
őszinteséggel csatlakozott Révész I.-vel és Tisza Kálmán-
nal szemben Török, Ballagi és Kovács A. törekvéséhez, kik 
a határozatképes konvent felállítását, közalap létesítését 
zsinat nélkül is lehetőnek tartották. Ezen egyetemes egy-
házi kérdésekben és egyházunknak az államhoz való vi-
szonyát illetőleg egyházkerületi és konventi elnöki meg-
nyitóiban sok termékeny eszme van, melyek nagy részé-
nek megvalósulását, pl. az egyház egységének, az Erdély-
lyel való uniónak, a közalapnak, az ág. ev. testvérekkel 
való szorosabb szövetségnek megvalósulását a gondviselés 
kegyelméből még maga is megérte; két zsinatunkon elnö-
költ, s közbeesőleg számos konventen vezette vagy leg-
alább megnyitotta a tanácskozásokat. De viszont nem egy 
van még az ő kedves eszméi között, pl. az 1848. XX. 
t.-cikk életbeléptetése, a minek megtestesülését már nem 
élhette meg, csak az idők érlelő, előkészítő munkáját 
észlelhette s annak örvendezett. 

Nagy alakjának egyik tündöklő jellemvonása volt 
az áldozatkészség, az igazi jókedvű adakozás. Bár nem 
volt dúsgazdag, de adományai mindig a leggazdagabbak 
és a legszámosabbak valának. A mi szépet és jót, kicsi-
nyét és nagyot, hivatalos vagy társadalmi uton az utolsó 
70 év alatt a magyar prot. egyház alkotott, épített, gya-
rapított, báró Vay Miklós abban mindig ott volt s ren-
desen elsőnek a maga adományaival. Sárospataki főisko 
Iánknak gondviselésszerű főgondnoka, országos protestáns 
árvaházunknak folytonos jóltevője, országos közalapunk-
nak egyik legnagyobb alapítója, Magy. Prot. írod. Társa-
ságunknak pártfogó tagja és tiszteletbeli elnöke, Reform, 
ifjúsági egyesületünknek alapító tagja, a gönczi Károli-
szobornak s a debreczeni és kolozsvári főiskoláiknak és 
több kulturális és humánus intézetünknek bőkezű gyá-
molítója volt. Irodalmi vállalatainkra, egyházi sajtónkra 
is kiterjedt pártfogó szeretete ; azon kevés számú főurak 
közé tartozott, kik az egyházi irodalom munkásait mél-
tányolják és pártolják. E mi Lapunknak is kezdettől 
fogva mindig pontos előfizetője és bőséges olvasója volt. 
Mindenütt ott volt. a hol az ő hőn szeretett egyházát 
gondozni, segíteni, építeni kellett. 

Nagy idők nagy tanuja, egyházunk gondviselésszerű 
főgondnoka! Nyugodjál békében ott a zsolcai sírboltban. 
Nagy szellemed, apostoli buzgalmad, áldásos tevékenysé-
ged legyen például nekünk s a késő unokáknak is, hogy 
tudjunk az egyházért úgy hevülni, úgy munkálni és úgy 
áldozni, mint te tudtál! Sz. F. 

k ü l ö n f é l é k . 
* Személyi hírek. Szász Károly dunamelléki püs-

pök f. hó 16-án indult el a Bácsmegyében és Horváth-
Szlavon-országbau fekvő missziói egyházak látogatására. 
Május 17-én ment K.-Szt.-Istvánon keresztül, a hol meg-

látogatta az ág. ev. imaházat és a lelkészt. Nagy lelkének 
jótékony hatása — mint tudósítónk írja — úgy az egyház-
községre mint lelkészére maradandó áldás lesz. — Dr. Szabó 
Aladár theol, tanár f. hó 21-én utazott el Londonba az 
ifjúsági egyesületek világcongressusára, mint a budapesti ref 
ifjúsági egyesület képviselője. — A lőcsei evang. egyház 
egyhangúlag dr. Nagy Árpád ügyvédet választotta a gyüle-
kezet felügyelőjévé. — A bagyani ev. egyház Szluka 
János besztercebányai segédlelkészt rendes lelkipásztorává 
választotta. — A tiszáninneni egyházkerület gyülekezetei 
az elhányt báró Vay Miklós helyébe unokaöcscsét báró Vay 
Béla borsodmegyei főispánt és belső titkos tanácsost szán-
dékoznak egyházkerületi főgondnokká választani. 

* A dunamelléki főgimnáziumok érettségi 
vizsgálataira Szász Károly püspök elnökökül kiküld le 
Budapestre Farkas József budapesti theol. tanárt, Halasra 
Baksay Sándor solti esperest, Kecskemétre Petri Elek 
budapesti theol. igazgató tanárt, Nagy-Körösre Ádám 
Kálmán kecskeméti esperest; kormányképviselők lesznek 
Budapesten Beöthy Zsolt egyetemi tanár. Halason és Nagy-
Kőrösön Hegedűs István egyetemi tanár, Kecskeméten 
György Endre a m. t. Akadémia tagja. 

* A polgári házasság ismételt tárgyalása a 
képviselőházban négy napi szenvedélyes és sok szemé-
lyeskedéssel vegyült vitát eredményezett. Jobbára a tör-
vényjavaslatot ellenzők beszéltek, a pártolók közül keve-
sebben szóltak. A vita WeJcerle miniszterelnöknek azon 
indítványa körül forgott, hogy a képviselőház változtatás 
nélkül küldje vissza a javaslatot a főrendiházhoz bővebb 
megfontolás végett. Apponyi ezzel szembem azt indít-
ványozta, hogy a kötelező polgári kötést ejtse el a ház 
s ezzel a tényeges módosítással tegye át a főrendekhez; 
ily értelemben szóltak gróf Szapáry Gyula és Ugrón Gábor 
is. A változatlan visszaküldés mellett Szilágyi Dezső (több 
ízben), Busbah Péter és Tisza István tartottak kiválóbb 
beszédeket. A névszerinti szavazás május 21.-én ejtetett 
meg, a visszaküldés mellett szavazott 271, ellene 105. 
távol volt 35 képviselő; és így a képviselőház 166 szó-
többséggel elhatározta, hogy a kötelező polgári házasság-
ról szóló törvényjavaslatot visszaküldi a főrendekhez. 

* Iskolai aranykönyv. Szakai László, a mult hó 
végén elhunyt borsodi ev. ref. lelkész végrendelete fel-
felbontatván, abban több tekintélyes összeget képviselő 
hagyományokon kívül 800 koronás alapítványt tett egy 
Miskolcon tanuló felső-borsodi papfiú részére, oly kikötéssel, 
hogy annak évi kamatait mindig a felső-borsodi esperes 
ítélje oda a legérdemesebbnek. 

* A tiszai ág. evang. egyházkerület Miskolczon 
tartott közgyűlése, melyen Zelenka Pál püspök és Ssent-
iványi Árpád felügyelőhelyettes elnököltek, meleg hangú 
megemlékezés után jegyzőkönyvbe iktatta Kossuth Lajos 
és báró Vay Miklós nagy hazánkfiainak áldott emlékét. 
A közgyűlés főtárgyát az egyházmegyék és egyházkerületek 
területének új beosztása képezte, melyre vonatkozólag 
elfogadták azt a javaslatot, melyet az e tárgyban kiküldött 
bizottság Kassán tartott értekezlete a közgyűlés elé ter-



jesztett. Fontos szabályrendeleteket alkottak még a gyüle-
kezetek háztartására és az egyházi tisztviselők rendbünte-
tésére vonatkozólag is. 

* Egyházi aranykönyv. Margócsy József losonczi 
és Prúnyi Ottó vychodnai ág. evang. lelkészek, mint az 
E. E. és J. írja, kellemes meglepetésben részesültek. A 
vychodnai származású Gazik Anna férjezett, előbb Balovszki 
Józsefné, utóbb Tarkas Istvánné asszony a mult húsvét 
idején meghalálozván, végrendeletileg Margócsy József lel-
késznek 12,000, Prúnyi Ottó lelkésznek 4000, a losonci 
egyháznak 1000, a vychodnai egyháznak 500 frtnyi kész-
pénzt hagyományozott. Ezen felül ugyancsak Margócsy-
nak hagyott egy 50,000 frtnyi elpörlendő követelést, mely-
ből a megnyerés esetén 25,000 frt a nevezett lelkészt fogja 
illetni, 12,000 frt pedig az ezen pört vivő ügyvédet. Úgy 
tudjuk, hogy Margócsy a hagyományozót 14 év óta látta 
el vigasztalással is, tanácscsal is, pártfogással is. íme a 
lelkészi gondozás elnyerte jutalmát. — Kápolnán (Borsod-
megye) a ref. hívek új lelkészük, Szuhaj Benedek buzdí-
tására pönkösd másod napján 3000 frt önkénytes ado-
mánynyal járultak a templom külső és belső restaurálásához 
és új torony építéséhez 100 - 100 frtot adtak a következő 
földesgazdák: Szikszay János, Szikszay András, Soós Lajos, 
Sándor Lajos, Soós Benjámin, Czövek Gergely, Madarász 
László, Sándor István, Kovács János, Juhász József, 
Szobonya Péter, Szabó Ferencz, R. Tóth József, özvegy 
Anga Kovács Jánosné, özvegy Balogh Istvánné, Tőzsér 
Dániel és Szuhay Benedek lelkész; gróf Szirmay Alfréd 
pedig 1000 frtot igért. 

* Egyetemes tanítói és tanári közös gyűlés tar-
tását határozta el pünkösd ünnepén a különböző fokozatú 
tanférfiak budapesti értekezlete. A közös gyűlés a mille-
nium évében 1896-ban, Budapesten fog tartatni. Lehetőleg 
az összes közoktatási intézeteket felöleli. E végből elő-
készítő bizottságot szervezett, mely az őszszel szervező 
gyűlést fog tartatni. Az előkészítő bizottságba a következő 
tanférfiak választattak be; dr. Heinrich Gusztáv elnök. 
Nagy László titkár, Böngérfí János jegyző, LaMts Vendel, 
Wolf György, Tóth József királyi tanácsos,' György Aladár, 
Dorogságliy Dénesné, dr. Gyulai Béla, Schneider János, 
Beke Manó, Badó Vilmos, Kozocsa Tivadar, Bertalan 
Vincze, Luttenberger Ágost, Lederer Ábrahám és dr. 
Gsengeri János egyetemi magán tanár. 

* A nagykanizsai missziói egyház köréből. 
Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete f. hó 8-án tartott 
közgyűlésén a reform, missziói egyháznak imaház és lel-
készlak vételéből felmerült költségek fedezéséhez 500 frtot 
adományozott. Keszthelyen a protestáns egyházi élet fel-
lendülésének szintén örvendetes tünetei mutatkoznak. Az 
istenitiszteleteken, melyek a gazdasági tanintézet nagyter-
mében szoktak tartatni, a város intelligens elemei közül 
is sokan megjelennek. Pünkösd másod napján istenitisz-
telet végeztével Seregély Dezső misszionárius lelkész elnök-
lete alatt ágost. evang és reform, vallásúak részvétével 
értekezlet tartatott, mely lelkesedéssel tette magáévá azt 
az eszmét, hogy Keszthelyen egyesült erővel építsünk 
imaházat. E tárgyban junius 29-én mindkét felekezetűek 
meghívásával közgyűlés tartatik, melynek határozatai a 
felsőbb egyházi hatóságok elé terjesztetnek. 

* Gyászrovat. Báró Vay Miidós temetése A.-Zsol-
cán máj. 16-án nagy részvéttel ment végbe. Jelen voltak 

a temetésen: gróf Csáky Albin és Lukács Béla miniszterek' 
a főrendiház küldöttei, Budapest főváros. Borsod, Zemplén, 
Abauj és Szabolcs vármegyék küldöttei, a tiszáninneni és 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület, számos környékbeli egy-
házmegye, a sárospataki és debreceni főiskola, különféle 
egyesületek, testületek küldöttei, több vármegyének főúri 
családjai, nagybirtokosai s a környék lakosságának kicsinyje 
és nagyja rendkívül nagy számmal. Az egyházi notabili-
tások közül Kun Bertalan, Kiss Áron és Zelenka Pál 
püspökök, több esperes, Fejes István stb. voltak jelen. A 
nagy halott koporsója fölött a családi kripta előcsarnoká-
ban Kun Bertalan püspök mondott meghatóan szép imát; 
utána Vattay István alsó-zsolcai lelkész tartott emlék-
beszédet. ; végül Mitrovics Gyula sárospataki hittanár és 
főiskolai lelkész búcsűzott el a haza és az egyház szol-
gálatában kifáradt s pihenni tért vezértől. Ezután a család 
férfitagjai fölemelték a koporsót s elhelyezték a Vay család 
sírboltjában. 

* Az Emke nagygyűlése Tordán június 3-án fog 
megtartatni. Az erdélyi magyar közművelődési egyesület 
tíz éves fennállása óta hathatós tényezője lett nemzeti 
kultúránknak az erdélyi részekben. Idei nagygyűlését össze-
köti a Jósika-emléktábla leleplezésével. Jósika Miklós, a 
magyar regényirodalom megalapítója, tudvalevőleg Tordán 
született száz évvel ezelőtt. 

Hibaigazítás. Lapunk 19-ik száma 298-ik oldalának máso-
dik hasábján a negyedik bekezdés 10. és 11 ik sorában »szatmár-
metjyei« helyett »szaimároidéki« olvasandó; a 300-ik lapon a har-
madik bekezdés végső sorában »Tóth* József helyett »'Török« József 
teendő'. 

Szerkesztői üzenetek, 
B. L.—B. A cikkekben bizony van »jó magocska* s ezért 

készséggel közölöm. Örömmel látom buzgólkodását nemcsak a 
gyülekezeti pásztorkodás, hanem az egyházi sajtó terén is. 

. . . i . . . r. »A csoportosítás kérdéséről« szóló cikkét a követ-
kező számban közlöm. Jó ezt a fontos kérdést löbb oldalról is szel-
lőztetni. 

K. L.—H. A »Visszhang« hangozni fog a kivánt módon. 
Különlenyomat dolgában intézkedni fogok. 

K. I. —P. A » Hallei emlékcsokrok«-at a »kedélyes magyar 
élet« kivételével közlésre készséggel elfogadom. Előbb azonban levelet 
küldök. 

K. T. K.—D. Köszönettel vettem s a következő* számban 
nyilvánosságra hozom. 

P á l y á z a t . 

A nagyváradi ev. reform, egyház egyik orgonista-
kántori állására. 

Javadalma : 
1. Készpénzben évi 300 forint. 
2. Szabad lakás. 
3. Hat öl (48 • méter) kemény tűzi cserfa. 
4. Stóla az egyházkerület által megszabott díjak 

szerint, felváltva a másik orgonista-kántorral. 
Teendői: az egyházi törvények és szabályokban 

megállapított templomi és temetési istenitiszteleteken való 
szolgálattételen kívül a fiú és leányiskolák növendékeinek 
énektanítása az iskolaszék által meghatározott órákon, s 
az egyházi énekkar betanítása és vezetése. 

Ez állomás 1895. január l-jén lesz elfoglalandó. 



Pályázók kérvényeiket folyó évi julius l-ig alólirt -
hoz küldjék be. 

A próbaéneklés- és orgonázás ideje később fog a 
pályázottaknak tudomására hozatni. 

Nagyvárad-Olaszi, 1894. május 17. 

Csák Máté, 
ev. ref. elnök-lelkész. 

P á l y á z a t . 
Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref. 

székely Mikó-kollégiumhoz, mint főgimnáziumhoz az ének-, 
zene- és tornatanítói állomásra pályázat hirdettetik. 

Javadalom külön-külön 400 frt, melyhez a zene-
tanításért 200—250 frt mellékjövedelem is járulhat. 

Felhivatnak a pályázók, hogy szabályszerű képesítte-
tésüket, szolgálati okmányaikat feltüntető folyamodványai-
kat folyó évi június hó 20-ig a kollégiumi Elöljáróság-
hoz címezve nyújtsák be. 

Előnyben részesülnek azok, kik ének-, zene- és torna-
tanításra együttes képesítéssel hirnak, mely esetben évi 
fizetésük 800 frt és mellékjövedelem s ha az illető az 
internátusban felügyelet teljesítésére is vállalkozik : lakás 
és teljes ellátáson kívül még 150 frt pótlékban is részesül. 

Egy évi sikeres működés után állandósíttatik és 
nyugdíjigényt nyer. 

A sepsi-szentgyörgyi ev. ref. székely Mikó-kollégium 
Elöljáróságának 1894. május 20-án tartott üléséből. 

Dr. Székely Bendegúz, 
1—2 igazgató. 

P á l y á z a t , 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimná-

ziumban a jövő 1894/5-ik tanév kezdetén elfoglalandó 
német-nyelvi és irodalmi tanszékre, melyhez e tárgynak, 
azonkívül 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 túl 
nem haladó pótlék s 200 frt lakbér van kötve. 

A pályázatok sorsa fölött a b.-somogyi ev. reform, 
egyházmegye, mint a főgimnázium fen tartójának meghall-
gatása után vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő 
nagyméltósága 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, álla-
potukat, képesítettségüket, testi épségüket s a véderőhöz 
való viszonyukat mutató okmányaikkal felszerelten junius 
10 ig küldjék alulírotthoz. 

A kinevezett tanár állását székfoglaló beszéd tar-
tásával köteles elfoglalni 

Csurgó (Somogymegye), 1894. május 4-én. 

Verbay István, 
3—3 a gimn. igazgatótan, elnöke. 

P á l y á z a t . 
A miskolci államilag segélyezett ev. ref. főgimná-

ziumnál pályázat hirdettetik: 
1. Rajztanári állásra. Évi fizetése 1000 frt o. ért. 

Ezenkívül a rendkívüli szabadkézi rajztanításért egy-egy 
növendéktől évenkint 4—4 frt fizettetik. 

2. Földrajz és természetrajzi helyettes tanári állásra. 
Évi fizetés 800 frt o. ért. 

Mind a két állásra csak ev. ref. vallásúak pályáz-
hatnak s folyamodványaikat legkésőbb f . évi junius hó 
25-ikéig alólirotthoz küldjék. Életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, középiskolai képe-
sítésűk s eddigi netáni alkalmazásuk okmányokkal iga-
zolandók. 

A rajztanár egy évi próbaidő után állandósíttatik, 
ha kellő sikert mutat. 

A helyettes tanári állás rendszeresítése pedig a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisz-
térium jogkörébe tartozik. 

A megválasztott tanár f. év szeptember 1-én tarto-
zik hivatalát elfoglalni s ez időtől kapja fizetését is. 

Kelt Miskolcon, az ev ref. egyháztanács 1894. május 
3-án tartott ülésében. 

Mikuleczky István, 
2—3 főgondnok. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyzett ev. ref. főgimná-

zium igazgató-tanácsa a következő rendes tanszékekre 
hirdet pályázatot: 

1-ször német-magyar nyelv és irodalom, 
2-szor ó-classica-philologia. 
E tanszékek a nagyméltóságú vallás- és közoktatási 

m. kir. miniszter úr kinevezése alá esnek, az alkalmazott 
azonban egy évi sikeres működés után fog állandósíttatni. 
Előnyben részesülnek, a kik tornatanári képesítéssel is 
bírnak. Ezek alkalmazásuk esetén külön díjazásban ré-
szesülnek. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. Mindaddig, 
míg az orsz. tanári nyugdíj életbe nem lép, a tiszántúli 
ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetnek 
köleles tagjai lesznek. 

Oklevéllel nem biró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben mint helyettes tanárok nyernek alkalmazást 
helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése 1200, azaz egyezerkétszáz frt 
(2400 korona), kétszáz forint lakpénz (400 korona) és 
négy ízben 50—50 frt (100 korona) ötödéves pótlék. 

A helyettes tanár fizetése 800, azaz nyolcszáz forint 
(1600 korona). 

A megválasztott s megerősített tanárok tanszékeiket 
székfoglaló értekezéssel tartoznak elfoglalni. 

A pályázók a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úrhoz intézett folyamodványaikat legkésőb-



ben folyó évi június 15-ig az alulírott, elnökségnél nyújt-
sák be. 

E folyamodványukban életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, képesítésük, eddigi 
netáni alkalmazásuk okmányokkal igazojandók. 

A kinevezett vagy megválasztott folyó évi szeptember 
1-sö napján tartozik hivatalát elfoglalni, szükség esetén 
köteles más rokon tantárgyakat is előadni. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. főgimn. igazgató-taná-
csának 1894. évi május hó 15-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
1 — 2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa pályázatot hirdet: 
1-ször az ének-, 
2-szor a tornatanári állásokra. 
Az ének-zenetanári állásra csak ev. ref. vallásúak, 

a tornatanári állásra általában prot. vallásúak pályáz-
hatnak. A megfelelő képesítéssel biró megválasztott tanárok 
egy évi próba-idő után véglegesítetnek. 

Oly egyének, a kik az éneken kívül a tornataní-
tásra is képesítve vannak, előnyben részesülnek. 

Az énektanár heti óráinak száma 12, a torna-
tanáré pedig 16. 

Ez állások mindegyike 400, azaz négyszáz forint 
fizetéssel van javadalmazva. Az ének- és tornatanítás egy 
kézben is egyesíthető, mely esetben fizetése 800, azaz 
nyolcszáz forint. 

Pályázók az igazgató-tanácshoz címzett folyamod-
ványaikat alulírott igazgató-tanács elnökéhez legkésőbb 
junius 15-ig küldjék be. E folyamodványokban életkoruk, 
vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, 
képesítésük, eddigi esetleges alkalmazásuk okmányilag 
igazolandók. 

A meg választolt tanár szeptember hó 1 -jén tartozik 
hivatalát elfoglalni. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. főgimnázium igazgató-
tanácsának május 15-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
1—2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa pályázatot hirdet vallástani 
tanszékre. 

A képesített és megválasztott rendes tanár egy évi 
próba-idő után véglegesíttetik. 

Fizetése: 600, azaz hatszáz forint. 
Kötelessége : A gimnázium nyolc osztályában a vallás-

tannak a konventi tanterv szerint tanítása, és a téli hóna-
pokban ifjúsági isteni tisztelet tartása. 

A pályázók az igazgatótanács elnökéhez címezzék 
folyamodványaikat. E folyamodványukban életkoruk, lel-
készi képesítésük, eddigi netán i szolgálatuk okmányokkal 
igazolandók. 

A pályázati kérvények az alulírott igazgató-tanács 
elnökéhez legkésőbb folyó évi junius hó 15-ig külden-
dők be. 

A megválasztott folyó év szeptember hó 1-ső nap-
ján tartozik hivatalát elfoglalni. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. főgimnázium igazgató-
tanácsának 1894. évi május 15-én tartott üléseben. 

Gulyás Lajos, 
1—2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

P á l y á z a t . 

A békési ev. ref. VI. osztályú gimnázium üresedésbe 
jött egyik tanszékére pályázat hirdettetik. 

Tantárgyak : mennyiségtan, mértani rajz és szépírás. 
Szabadkézi rajz előnyt ad. 

Évi fizetés 2400 ,azaz kétezernégyszáz korona (1200 
forint), évnegyedi előleges részletekben a gimnáziumi pénz-
tárból. Ezen összeg tanárjelöltek számára is teljes egé-
szében biztosíttatik. 

A megválasztott tanár vagy tanárjelölt két évi sike-
res működés után állandósíttatik, utóbbi csak azon esetre, 
ha időközben tanári oklevelet szerez. 

Kellően felszerelt pályázatok f . évi július első nap-
jáig alulírotthoz küldendők. 

Békés, 1894. május 19 én. 
Szegedi Károly, 

ev. ref. lelkész, a gimn. igazg. 
1—2 tanács elnöke. 

1209/94 sz. Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref. 

székely Mikó-kollegiumhoz, mint főgimnáziumhoz rendes 
tanári állásra pályázat nyittatik. 

Ezen tanszékkel az ó-classica philologia tanítása 
van egybekötve. 

Javadalma évi 1200 frt és 200 frt lakáspénz, egy, 
esetleg két ízben 100 frt ötödéves korpótlék. A kinevezés a 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úr jogkörébe tartozik. 

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmá-
nyaikat és hadkötelezettségüket feltüntető, s a közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett folyamodványukat 
a sepsiszentgyörgyi ev. ref. székely Mikó-kollegium elöl-
járóságához f. évi junius hó 20-ig adják be. 

A kinevezett tanár a főgimnáziumi nyugdíjintézetnek 
kötelezett tagja. 

Állomását f. év szeptember l-ig tartozik elfoglalni. 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-

tanácsától, Kolozsvárt, 1894. ápril 22-én. 
Dr. Kolozsvári Sándor, Parádi Rámán, 

elnök-helyettes. tanügyi előadó. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig': 
IX. kerület, ripa utea 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Hiadtf-hivatal : 

Hornyánszky Viktor Itönyvkereskedéne (Akadémia 
bérháza), hová az előfiz. 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. 

Klííiizetési ára : 
Félévre: 4 frt I>0 kr ; egész évre : 9 frt. 

Ef/yes szám áru ítO kr. 

Az ág. evangélikusok egyetemes gyűléséről. 

Valóságos nagy hete volt május 16—24-ike 
az evangélikus testvéregyháznak. Gyűléskeztek 
minden egyházkerületben ós Budapesten az egye-
temes egyházban. Ez utóbbit május 23—24-ik 
napjain én is végig néztem s figyelemmel végig 
hallgattam. 

Az ülések népesek voltak, a tagok nagy 
érdeklődést tanúsítottak, hallgató közönsége is 
szépen került az üléseknek, még a karzatja sem 
volt üres a Deák-téri díszteremnek. Megnyitás 
előtt széttekintve a szorongásig zsúfolt terem-
ben, a tanácskozásra gyűlt pásztorok és felügyelők 
ünnepélyes, méltóságos arcán, a telt karzatokon: 
öröm szállta meg lelkemet. Mily szép ez az élénk 
egyházi érdeklődés, mennyi egyházépítő nemes 
eszme fog ebben a fényes gyülekezetben elhang-
zani, mily alapos terv és öntudatos irányzás 
indul ki e teremből a jelenkori egyházi vál-
ság ós bajok orvoslására, mennyi irányeszmével 
megtermékenyülve térnek majd innen haza a 
pásztorkodó atyák s a vezető ós kormányzó fel-
ügyelők, mily építő hiterő, testvéri szeretet s 
békebiztosító bölcs tanács fog itt a lelkekbe 
impregnáltatni! Ily érzések és gondolatok között 
vár tam a tárgyalás megkezdésére. 

Két napig hallgattam és figyeltem a tanács-
kozást, melynek az egyházkerületek arányosabb 
beosztása volt a főtárgya, mellékesen meg az 
államtól nyert államsegély kiosztása. Nagyot csa-
lódtam, mélyen elszomorodtam, mikor a tanács-
kozásoknak vége lett. Láttam fényes tehetségek 
nagy érdeklődését hamis irányba terelve; láttam 
nagy kérdéseknek vehemens kitörések által el-
torzított kicsinyes tárgyalását; láttam nagy lel-
keknek elkomorodását heves természetek bántó 
kifakadása! miatt; láttam higgadt férfiaknak vad 
szenvedélyektől dult keblek lecsillapítására irány-
zott hiábavaló törekvéseit. Szóval láttam egy 
illustris egyházi testület drága erőinek s nemes 

elkeseredett kisebbség szen-érdeklődésének 
vedélye által tévútra tereltetósét, idegen célra 
fecséreltetését s az egyházépítő munkától való 
elvonatását. Az evangélikus egyházban dúló bel-
viszály látása szomorított el olyan nagyon. 

Az, hogy ezt a szép egyházat, ennek magas 
intelligentiáját, bölcs férfiait, haladni vágyó, épitni 
szerető többségét formaszerint megakasztja, min-
den építő munkában megbénítja cLZ OJ kis nem-
zetiségi töredék, mely magát a többség által 
terrorizáltnak mondja, nyelvében és nemzetisé-
gében elnyomottnak kürtöli, igazaiban megtáma-
dottnak hirdeti, s emez állítólagos sérelmek miatt 
kétségbe esett harcot folytat gyűléseken, társa-
dalomban ós irodalomban az ellenségének vélt 
többség ellen. Másfelől az a nagyon elszomorító, 
hogy a vele szemben álló hazafias többség is 
mintha türelmében kifáradt, a belviszályba bele-
unt volna, s talán nem elég higgadtan, talán 
nem elég bölcsen most a törvényes egyházszer-
vezet ós hatalom egész súlyával készül fellépni 
a testében cluló s folyton terjeszkedő nemzeti-
ségi baj ellen. Ott az elkeseredés egész féket 
vesztett szenvedélyével izgat, védekezik, fanati-
zál; itt a liazafiságában és nemzeti becsületében 
megsértett honfiúi öntudat és becsórzet készül 
fölvenni a hatalom fegyvereit. A szenvedély fegy-
vereinek végzetes mérkőzése ez a hatalom fegy-
vereivel ! 

Kívül állok a testvéregyház körén, s a párt-
szenvedély, sőt még a pártokhoz tartozás érzete 
sem köt le, tehát nyugodtan és elfogulatlanul 
ítélhetem meg a helyzetet. S véleményem az, 
hogy a testvéregyházban lábra kapott és a nem-
zetiségi eszme által istápolt pártszenvedély jóra 
nem vezethet. Túl vannak feszítve a húrok, igen 
belementek a politikába, nagyon előtérbe állí-
tották az egyházi szempontból mellékes nemzeti-
ségi kérdéseket, nagy baj lehet ebből, ha tovább 
izgatják a kedélyeket. Ne téveszszék szem elől 
tisztelt hittestvéreim, hogy az egyház első sor-
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ban vallás-erkölcsi intézmény a lelkek üdvözí-
tésére, az emberek nemesítésére; benne tehát a 
szeretet és békesség lelke a főtörvény, nem pedig 
akár a szenvedély, akár a hatalom szava. Az egy-
ház nem politikai institutio, tehát első sorban se 
nem nemzetiségfentartó, se nem nyelvterjesztő 
kényszerhatalom, hanem Krisztus lelke által a lel-
kek és szívek felett uralkodni hivatott erkölcsi ha-
talom. Az egyház fegyverei nem e világ fegy-
verei, tehát se nem a szenvedély, se nem a 
hatalom fegyverei, hanem ama »lel ki fegyverek«, 
melyek megtart ják a léleknek egységét a békes-
ségnek köteléke által (Eféz, 4 : 3.), melyek fel-
ruháznak minden alázatossággal és szelídséggel 
és lelki kegyességgel, elszenvedvén egymást a 
szeretet által (Eféz. 4 : 2.). 

Kérlek azért benneteket a Jézus Krisztus 
szent nevére, hagyjatok fel ezzel az ádáz küz-
delemmel. Vegyétek eszetekbe, hogy ebben az 
áldatlan dulakodásban legérzékenyebben szenved 
és legtöbbet veszít ez a szegény protestáns 
egyház, ennek hitereje, gyümölcsözésre hivatott 
lelke, megfogyatkozott életereje. Sz. F. 

Egy korszerű kérdés. 
Vájjon igaz-e, hogy Európában a míveltség 

zászlóvivője a róm. kath. egyház? Ezt vitatják 
most, vitatták régtől fogva a róm. katholicismust 
védelmező sajtó emberei. Ezt vitatják a szabad-
elvüség letiprására fegyverbe öltözött, keresztes 
vitézei, meggátolni igyekezvén minden oly sza-
badabb intézményt, mely a féltékenyen őrizett 
egyházi jogokat csak a legkisebb mértékben is 
csorbítani látszik vagy tényleg csorbítja is. 

Hát jó lesz szembe nézni ezzel a merész 
állítással. Most különösen, mikor a hatalmas pap-
ság és szövetségesei még a politikai kormányzat 
szabadelvű irányzatát is minden áron meg akarják 
fékezni, jósolgatván a ret tenetes jövőt, ha a Reg-
num Marianumban nem az ők szája íze szerinti 
törvényeket alkotnak. A humanismus erős har-
cot vív a romanismussal. 

Kezembe került a minapában Taillandier 
levelezése az ő fiához, melyben azt írja, hogy 
a létező vallások közül egyedül a róm. kath. 
vallás mozdíthatja elő a valódi miveltséget, ez 
a vallás a gondviselésnek legmagasztosabb ál-
dása, a kormányoknak legbiztosabb támasza. E 
nélkül a despotismus vagy másfelől az anarchis-
mus üti föl fejét mindenütt. Parancsai az egyet-
értés biztos zálogai gyanánt tekinthetők. 

Úgy tetszik, mintha e francia tudós elveire 
s nézeteire támaszkodva beszélnének s agitálná-
nak mindazok, a kik az idő jeleit megérteni 
sehogysem akarják. Mintegy szent privilégium 

gyanánt foglalják le maguknak nemcsak azt, hogy 
egyedül a róm. kath. egyházban lehet üdvözülni, 
ele még azt is, hogy egyedül ez az egyház a 
míveltség szilárd fundamentoma. 

Ilát az első állítás eldöntését bízzuk az 
embereket szerető Isten jóságára. A mi pedig 
a másodikat illeti, bármennyire hangoztassák is 
az egyház békéjét védelmező harcosok, mi annak 
hitelt nem adhatunk, sőt annak megdöntésére 
a történelem tanúságát hozzuk föl. Ellenében 
kétségbe vonhatlan tényekre hivatkozhatunk. 

Elvitázhatlan tény, a mit talán még azon 
ősi egyház tudósai sem vonnak kétségbe, hogy 
a róm. kath. egyház gyökérszálai nem hazai 
talajban ágaznak szét. Róma és a Haza nem is 
coordinált fogalom. A Haza mindig subordinált. 
Egy internationalis egyház, megvallom, rendkívül 
művészi szerkezettel, nagyszerű kormányzattal. 
A nemzeti ügy csak másodsorban következik. 
Es mégis azt állítják, hogy a róm. kath. egyház 
az államnak legerősebb támasza. Igenis az, ele 
csak addig, míg az az állam Róma elveivel s 
tanaival összeütközésbe nem jő. Mihelyt azonban 
az állam függetleníteni akar ja magát a római 
bilincsek közül, a mint ezt száz meg száz példa 
világosan igazolja: megvan a szakítás, sőt a római 
egyház részéről az ellenséges támadás. A kor-
mányformával mit sem törődik. Egyetlen célja 
az, hogy akármilyen kormányforma alatt is állam-
vallássá nőjje ki magát. Hogy célját elérhesse, 
szívesen szövetkezik a köztársasággal a császár-
ság ellen; vagy ha más oldalról fuj a szól: a 
császársággal a köztársaság ellen. Es meg kell 
adni: vezérférfiai igen ügyes taktikusok; csakhogy 
átlátunk ám mi is a szitán. Nagy elfogultság 
azt állítani, hogy egy olyan egyház, mely idegen 
hatalomtól nyeri instrukcióit, annak engedelmes-
kedni köteles, hogy egy olyan egyház a nemzeti 
aspirációkat támogatná s ápolná első sorban. 
Igen, buzgón kardoskodik azok mellett, míg 
Róma fényét növeli, mihelyt azonban e fényből 
csak egy sugaracskát ki akar oltani: nem ösmer 
irgalmat és kegyelmet. Róma mindenekelőtt s 
azután a Haza. Ez a róm. kath. egyháznak sark-
elve, ennek köszönheti úgynevezett világuralmát, 
de ez fogja egyszer akkor előidézni végbukását 
is. S eljő az idő, mikor a nemzetek is követelik 
a magok jogait, mikor az állam is kibontakozik 
a róm. kath. klérus nyűgeiből. A prot. egyház, 
mint ilyen, hitelvi tekintetben nem vegyül a 
politikába. Engedelmes a felsőbb hatóságok iránt 
s az állam törvényeivel, míg azok az alkotmányt 
s lelkiösmereti szabadságot nem sértik, ellentétbe, 
nyilt vagy alattomos harcba nem bocsátkozik. A 
szabad gondolkozás jogosultságát elösmervén: az 
állami szabadabb intézmények keresztül viteléhez 



segédkezet nyújt, azokat maga is lelkesedéssel 
üdvözli, a mit a róm. katholicismus nem hagyhat 
jóvá. A prot. egyház létesítette tényleg, hogy a 
kormánynak s népnek egy s ugyanazon érdeke 
legyen. Az előtt a nép csak az egyházért léte-
zett, azért, hogy annak önkényes uralmához vak 
eszköz gyanánt használtassék föl. Az alkotmányos 
szabadság alapköveit a prot. egyház tette le s 
szilárdította meg Európaszerte, a nélkül hogy 
forradalmi elveket szított volna, mint p. o. a róm. 
kath. Francia-, Spanyol- és Olaszország tették s 
teszik maiglan is. A halhatlan Colbert saját val-
lomása szerint a prot. Németalföldet választotta 
mintaképül. II. József, midőn szabadelvű intéz-
ményeit foganatosítani szándékozott, a prot. Nagy 
Frigyest tartotta szem előtt. A közmíveltsóg meny-
nyivel szabadabban s boldogítóbban haladt előre 
a prot. országokban, mint a róm. katholikus ál-
lamokban! Érdekes egy római kath. főúrnak ide-
vonatkozó följegyzéseit olvasnunk. (Yoyages en 
differents pays de l'Europe. 1774. v. Pölnicz.) 
Megemlítvén, hogy a hol megfordult, átalában 
véve a lutheránusok szorgalmasabb munkások 
s jobb mócluak, mint a katholikusok, s a refor-
mátusok még a lutheránusokat is túlszárnyalják, 
így folytatja: »úgy látszik ennélfogva, hogy mentől 
inkább távolodik valamely keresztyén egyház a r. 
katholicismustól: annál több boldogulást szerez, 
s mentől inkább közeledik ahhoz, annál pusztí-
tóbb. Ez észrevétel nem dönti ugyan meg saját 
vallásom iránti ragaszkodásomat, de csakugyan 
undorral tölt el azon babonák iránt, a melyet 
abba becsempésznek.« 

Statisztikailag bebizonyítható tény, hogy az 
emberiség nem a r. katholicismusnak köszönheti 
legfönségesebb vívmányait s áldásait. Hogy állana 
ma a tudomány, ha a protestantismus meg nem 
gyújtja a szövétneket. Hasonlítsuk össze csak 
Angliát, Németországot, Hollandiát, Helvéciát 
Olaszországgal, Portugáliával, Spanyolországgal. 
Hol vájjon erősebb a törvény iránti tisztelet? Hol 
ütötte föl fejét a nihilismus, socialismus, az 
anarchismus? Vájjon a prot. országokban? Bizony 
ide is onnan a r. kath. Belgiumból, Franciaország-
ból s általában a pápás országokból szivárgott át. 
Ezt csak a vak nem látja, meg az, a kinek sze-
mére a hierarchia borította a sötét fátyolt. Mert 
ez a hierarchia maga alatt vágja a fát. Elmond-
tuk mindezt azért, mert napjainkban épen azzal 
agitál ellenünk a fekete sereg, hogy ők a »pax« 
barátai. S míg a béke szavait hangoztatják: más 
oldalról minden követ megmozdítanak, nehogy 
az igazság diadalmaskodjék. Csak vigyázat, hogy 
a kő vissza ne hulljon. Nem jó annak kővel 
dobálózni, a kinek háza teteje törékeny üveg. 

Könyves Tóth Kálmán. 

A csoportosítás kérdéséről. 
E Lap 19. és 20. számaiban Morvay Ferenc lelkész-

társam figyelemreméltó dolgozatot közölt a f.-baranyai 
ref egyházak célba veti affiliációjáról. S mivel az ügynek 
kétségkívül hasznára van, ha a kérdés más szempontból 
is megvilágíttatik, a nt. Szerkesztő úr kegyes engedelmé-
vel, óhajtom nézeteimet — vonatkozással a jelzett dol-
gozat főbb elveire — e Lap hasábjain röviden közölni. 

A csoportosítás kérdése a f.-baranyai egyházmegyé-
ben már korábban is felszínre került és kopogtatott. Ké-
szült is e tárgyban még a 70-es években egy tervezet, 
de az soha tárgyalás alá nem kerülvén, csak írott malaszt 
maradott. Csak most, midőn az egyházmegye jelenlegi 
új esperese, meghallván a kor intő szavát, a mult őszi 
egyházmegyei közgyűlésre ez ügyre vonatkozó fontos 
indítványát benyújtotta, és pedig oly alakban, hogy úgy 
maga a javaslat, mint az arra hozott egyházmegyei hatá-
rozat, a kérdés tanulmányozását minden lelkészre nézve 
kötelezővé tette, s ennélfogva az elől többé kitérni, azt 
elodázni nem lehet — közeledik a megoldás stádiuma felé. 

A benyújtott javaslat pedig »az egyházpolitikai javas-
latok törvénynyé válása esetén, az azok által tervezendő 
új helyzetre, az egyházmegye híveinek több mint egy 
évtized óta észlelhető, úgy létszámbeli, mint anyagi foly-
tonos hanyatlására, a párszámra alapított lelkészi fizeté-
seknek a fizető párok apadása folytán évről évre tapasz-
talható csökkenésére, a rohamos elszegényedés folytán, a 
hívekre sulyosodó nágy egyházi terheknek lehető könnyí-
tésére« való tekintettel indítványozza a csoportosítást. 
Olyan indokok, melyek mindenkinek figyelmét kell, hogy 
foglalkoztassák, ki egyházának javát és jövőjét aggódva 
szívén hordozza. 

A javaslatnak főindoka, legbensőbb intenciója tehát 
a hívek súlyos egyházi terheinek lehető könnyítése, 

De hát csakugyan áll az, hogy túlságos nagy egy-
házi terhet viselnek a f.-baranyai ref. hívek? E kérdésre 
feleletül hadd álljanak itt a következő adatok. Hivatalos 
felszámítás szerint ezen egyházmegyében fungáló 65 lel-
kész évi javadalmának összege kerek számban: 48,900 frt. 
a 74 iskolatanító évi jövedelme, átlag csak 400 frtjával 
számítva, 29,600 frt, az egyházi és iskolai ügyek előbb-
vitelére hozott évi áldozatok összege, a három utóbbi év 
átlagát véve fel, 12,800 frt. E három tétel főösszege tesz 
91,800 frtot. E három tétel címén fizet és szolgál tehát 
a 29,000 lelket számláló felső-baranyai egyházmegyében 
minden egyes lélek — a legkisebb csecsszopót is bele 
értve — évenként több mint 3 frtot. De ha ide számítjuk 
még az egyházaknak saját fekvőségükből munkájok után 
befolyó s az egyházi közszükségekre fordított jövedelmei-
nek értékét, azon tömérdek pénzértékű szolgálmányt, mit 
a hívek egyházuk, lelkészük, tanítójuk javára conventio-
nalis földmunka, fuvarok, napszámok és sok más egyéb 
címen teljesítenek, nem feledve ki a közalapba fizetett járu-
lékok kölelezettségét sem: azt hiszem, nem messze járok 
az igazságtól, ha azt állítom, hogy ezen egyházmegyében 
minden lélekre nem kevesebb, mint 4 frt egyházi teher 
súlyosodik. 

S ily nagy egyházi teher mellett, lehet-e csudálni, 
ha kivált a szegény sorsú, de számos családtaggal meg-
áldott egyháztag (képzeljünk 10 tagu családot l f s kül-
telekkel, vagy épen a nélkül!) sokszor a legjobb akarattal 
sem képes kötelezettségének eleget tenni? Csoda-e, ha a 
nagy egyházi terhet, mely sokaknál az állami adó nagy-
ságát többszörösen felülmúlja, nem birván emelni, idegenbe 
vándorol, s sokszor mind az egyházra, mind a nemzetre 
nézve elvész, vagy olcsóbb áron igyekszik idvezülését meg-



szerezni ? S nem lehet-e attól tartani, hogy a vallás sza-
bad gyakorlatának esetleges életbe léptével, híveink nem 
szórványosan, hanem tömegesen fognak kilépni, a törvény 
aegise alatt, az egyház kötelékéből, hogy az elhordozha-
tatlanná vált súlyos tehertől szabaduljanak? 

Egyéb szempontoktól eltekintve, már ezek is hat-
hatósan sürgetnek, hogy ne késsünk — legalább a lelkészi 
fizetés terheinek könnyítése által — az egyházak csopor-
tosítását életbe léptetni. 

De itt önként előáll a kérdés: vájjon engedni fog-
ják-e magokat az egyházak egyáltalán csoportosíttatni ? 
Hiszen a tapasztalat azt igazolja, hogy még a legkisebb 
népességű, és így a lelkésztartás anyagi terheit legsúlyo-
sabban viselő egyházak is, üresedés idején, teljes igyeke-
zettel és buzgalommal ragadják meg az alkalmat, hogy 
magoknak lelkészt választván, önálló anyaegyház-tartási 
jogukat továbbra is fentartsák. Sőt nem régiben is volt 
itt arra eset, hogy egy társegyház, csakhogy önálló anya-
egyházzá szervezkedhessék, újabb, az addiginál nagyobb 
teher önkéntes magára vállalása által igyekezett megszaba-
dulni addigi viszonya kötelékéből.! 

Arra tehát, hogy egyházaink külön lelkésztartási 
jogukról önként lemondjanak, úgy látszik, számítani nem 
lehet. Erre csak abban az esetben lehet remény, sőt ala-
pos kilátás, ha nekik a külön lelkésztartási jog feláldo-
zásáért — hogy úgy mondjam — olyan kárpótlás nyuj-
tatik, mit az élvezett, de elvesztett joggal egyenértékűnek 
tarthatnak. Ez a kárpótlás pedig önként kínálkozik sza-
mukra a csoportosítással egyidejűleg éleibe léptedendő 
aránylagos adózási rendszer következtében beálló teher-
könnyítés által. A jog elvesztésének kárpótlása lenne hát 
a kötelezettség kevesbedése, a teher könnyülése. 

Ez alapon aztán nemcsak remélhető, de várható is, 
hogy a csoportosítás egyházainkban keresztülvitethetik. 
Nem a jog csorbítani akarása itt a cél, hanem a lelkészi 
íizetés terheinek igazságosabb alapra fektetése által az 
adóteher kevesbítése. Az utóbbi tehát nem akar rekompen-
záció lenni azért, hogy az egyházak külön lelkésztartási 
jogai csorbíttassanak; sőt egyenesen az a főcél, melynek 
a csoportosítás csak célra vezető eszköze. A csoportosítás 
életbeléptetése egyenesen azért céloztatik, hogy azon köte-
lezővé vált nagy egyházi adóteher egy részétől, melyet 
az ősök vallásos buzgóságból önként vállaikra vettek s 
hűségesen hordoztak, de a mely alatt az utódok már-már 
roskadoznak s melyet sokan csak kényszerűségből, zúgo-
lódva emelnek, híveink megszabaduljanak, miután ezen 
tehernek további fentartása egyházainknak gyengülésére, 
sőt néhol bomlására vezetne. Azon nemes cél, hogy hí-
veink egyházi terheiket könnyebben hordozhassák, képezi 
a javaslatnak legbensőbb intencióját, s a cél valósulhatá-
sának csak eszköze gyanánt tekinthető a csoportosítás — 
már tovább el nem odázható kérdésének felvetése. 

De vájjon ez a cél elérhető-e azon az úton, melyen 
haladni Morvay F.lelkésztársam javasolja? Épen nem. Hiszen 
az ő tervezete szerint, midőn az 1200 frt lelkészi törzs-
fizetést 10% ötödéves korpótlékokkal 1800 frtra, sőt a 
300 frt fuvarátalánynyal 2100 frtra kivánja emelni, nem 
hogy könnyítené a lelkészi fizetés terheit, hanem súlyo-
sítja; mert a f.-baranyai egyházak nagy többsége a mos-
tani adózási rendszer mellett sem nyújtja azt a fizetést, 
melyet ő a teherkönnyítés céljából behozandó aránylagos 
adózás mellett proponál. E tervezet mellett a csoportosítás 
főcélja merőben illusorius, melyet azzá tesz különösen az 
a pium desiderium, hogy 16 —44 ezer frt évi segélyt egyház-
kerülettől, konventtől s az államtól várjunk. Helyesen 
jegyzi meg azonban ő maga, hogy maradjunk a földön s 
ne építsünk a levegőbe. 

Aztán azért sem tartom Morvay .1. úr tervezetét 
célszerűnek, mert a lelkészi fizetéseknek készpénzfizetéssé 
statuálása folytán az adózás módja is az eddiginél terhe-
sebbé válnék. A tapasztalás ugyanis váltig igazolja, hogy 
a földmíveléssel foglalkozó hívek a készpénzfizetést — 
hol a díjlevél erre van basirozva — sokkal terhesebbnek 
tekintik, mint az aránylag több értékű termények kiszol-
gáltatását. Búzája, kukoricája mindenkinek terem, a kinek 
földje van, de pénze nem. 

De meg a vallásadónak — ugyancsak az ő terve-
zete szerint — az állami egyenes adó utáni kivetése igaz-
ságtalan is, a mennyiben szem elől téveszti a célt, a 
minek az aránylagos egyházi adózás behozatalánál érvé-
nyesülni kell, hogy t. i. a fennálló igazságtalan adózás 
helyett — • mely gazdagot és szegényt egyenlő mérvű fize-
tésre kötelez — az adózási rendszer igazságosabb alapra 
legyen fektetve. Már pedig a vagyoni állást nem mindig 
az állami adó szabja meg. Ezer és ezer példa igazolja, 
hogy a nagyobb állami adót fizető egyháztag — ha birtoka 
terhelve van — vagyonilag mögötte áll a kevesebb állami 
adót fizetőnek. 

Ezek folytán a Morvay F. lelkésztársam által con-
templált tervezetet nem tartom szerencsés gondolatnak, 
minthogy az^ideális légkörben mozogván, nem felel meg 
a gyakorlati élet követelményeinek. Nem szabad pedig 
felednünk, hogy e téren nem tabula rasaval, hanem tör-
téneti alapon kifejtett, consolidált viszonyokkal állunk 
szemben, s a tényleges viszonyok józan mérlegezése mel-
lett arra kell törekednünk, hogy ne ideális légvárakat 
építsünk, hanem az előttünk levő, gyakorlati szempontok-
kal számoljunk. 

Én is az aránylagos adózás behozatalát tartom, a 
csoportosítás keresztülvitelénél, célra vezető eszköznek; 
de reális alapon, a viszonyok teljes figyelembe vétele mel-
lett, és akként, hogy a teherkönnyítés ne csak elvben 
legyen kimondva, de valósulást is nyerjen. 

E célból — kijelentve, hogy a készpénzfizetési 
adózás helyett továbbra is a mostani gyakorlat szerinti 
terményfizetést tartom, mint népünk által legkönnyebben 
elviselhetőt, fentartandónak — hogy az aránylagos adózás 
behozassék, az adózók négy osztályát javaslom felállí-
tandónak. Az első osztályba lennének sorozandók azon 
legtehetősebb családfők, kiknek lelkészi adóterhe az eddigi 
maradna, sem feljebb nem emeltetnék, sem lejebb nem 
szállíttatnék. A negyedik osztályba jönnének a szegény-
sorsú egyháztagok, a kisházasok, zsellérek, napszámosok, 
cselédek, kik a lelkész jaóára fejenként csak egy koronát 
fizetnének. A két közbeeső osztály hányadát pedig az 
1., 2., 3. és 4. számok közti különbség aránya hatá-
rozná meg. Négy osztályt javaslok eszerint felállítani; 
nem többet és nem kevesebbet. Többet nem, mert egy-
házaink híveinek vagyoni helyzetében nincs akkora különb-
ség, mely ennél több osztálynak felállítását indokolttá 
tenné. Kevesebbet sem, mert az 1-sŐ és 4-ik osztályok 
vagyoni állása közt mégis nagyobb a köz, mintsem hogy 
azt egy osztályba lehetne szorítani. Ez a mérték és kulcs 
aztán minden egyházra nézve egyformán alkalmaztatnék. 

Önként értetik, hogy egyforma mérték és kulcs 
alkalmazása mellett szó sem lehet anya- és leányegyhá-
zak közti viszonyról, hanem a dolog természeténél fogva 
társegyházi viszonyok creálásáról, a mostani leányegyhá-
zaknak az idők folyamán kifejlett helyzete és állása érin-
tetlenül hagyatván. Társegyházi viszonyok létesítésére 
gondolok pedig azért, mert a mostani anyaegyházak az 
eszmének sokkal inkább megnyerhetők lesznek, s a vál-
tozott viszonyokba hamarább bele fognak nyugodni, ha 
tudják azt, hogy nem mint alárendelt filiák csatlakoznak 



egy szomszédos, talán sem népességi, sem anyagi, sem 
más előnyöknél fogva felettök nem álló egyházhoz, hanem 
eddigi helyzetök fentartása mellett, mint egyenjogú társak 
csatoltatnak oda. De meg, ugyanazon adózási kulcs beho-
zatalán kívül, a lelkészi szolgálatnak ugyan olyan mérvű 
igénybevétele mellett, nem is képzelek más viszony sta-
tuálását, mint a íársegyházit. 

Az aránylagos adózás behozatalával, tagadhatatlan, 
hogy egyharmaddal vagy kétötöddel kevesbednének a lel-
készi fizetések, de annyira még sem, hogy két, vagy eset-
leg három kisebb csoportosított egyház nagyobb fizetést 
ne nyújtana, mint az eddigi rendszer mellett egy egyház. 
E mellett az az előny is meglenne, hogy a jövedelmek, 
igazságosabb és biztosabb alapra fektetve, hiánytalanabbul 
befolynának. 

A lelkészfizetés minimumát én is 1200 frt értékben 
vélem megállapítandónak, melybe — a lakás, kert vagy 
kertek s 12 m. öl kemény tűzifa beszolgáltatásán kívül — 
a lelkészi földek kataszteri tiszta jövedelmének kétszerese, 
az alapok jövedelme, s mindennemű közmunkának mél-
tányos alapon kiegyenlítendő váltságdíja, beszámítandók 
lennének. 

Az eddigi díjlevelekből a borfizetéseknek teljes kikü-
szöbölését lényeges és mellőzhetetlen reformnak tartom, 
nemcsak azért, mert a borlukmának beszolgáltatása körül 
szokott a legtöbb visszaélés előfordulni, hanem főkép azért, 
mert az egyházmegye területén a filloxera pusztítása miatt 
ezen fizetési ágnak más alapon leendő rendezése úgy is 
csak idő kérdése. Borfizetés helyett mindenütt lélekpénz-
fizetés lenne behozandó. 

A lelkészi fizetések ily jelentékeny leszállítása mellett 
azt várni sem lehet, hogy az alakulandó csoportok mind-
egyikének jövedelme megüsse a minimális 1200 frt ösz-
szeget, sőt kétségtelen, hogy a csoportosítandó egyházaknak 
több mint féle a minimumon alul marad. Az egyház-
megyének volna aztán feladata a fensőbb egyházi ható-
ságoknál oda hatni, hogy a hiány az állam által adandó 
s remélhetőleg ezután még növekedő segélyből pótoltas-
sák. Úgy vélem, hogy 4—5000 frt elég lenne a hiány 
fedezésére. 

Ha már ezen, vagy ezekhez hasonló elvek jutnának 
a majdan összeülendő főbizottságban érvényre: a csopor-
tosítás — hitem szerint — a presbyteriumoknál nem 
fogna nagy akadályokba ütközni, s az, egyházainkba min-
den rázkódások nélkül behozható lenne. A f.-baranyai 
ref. egyházaknak különben is oly kedvező topográfiái 
fekvésök van, hogy ha valahol — egy pár exponált egy-
ház kivételével — itt oldható meg sikeresen a csoporto-
sítás kérdése. 

Azon pár egyház, mely az aránylagos adózás léte-
sítése után is beszolgáltathatná az 1200 frt minimális 
lelkészi fizetést, külön önmaga is fcntarthatna lelkészi 
hivatalt; a többi egyházak pedig csoportosulásra lenné-
nek utalandók, oly formán, hogy egyes egyházak, melyeket 
nagyobb népesség, történeti hagyomány, alkalmasabb lel-
készlak, kiterjedtebb földbirtok, központi helyzet stb. e 
célra mintegy kijelölnek, lelkészi székhelyekíil nyilváníttat-
nának, a többiek pedig társegyházi viszony kapcsán azok-
hoz csatoltatnának. Nézetem szerint a közép nagyságú 
egyházak párosával, a kisebbek közül némelyek hármasá-
val is csoportosulhatnának. Igv aztán minden csoport 
mintegy 80 )—1200 lelket foglalna magában, mely lélek-
szám már elegendő tért nyújt egy lelkésznek a valllás-
erkölcsi élet gondozására, más részről az ekként csopor-
tosult egyházak, az aránylagos adózási rendszer behozatala 
után is, elég tisztességes lelkészi fizetést biztosítanának. 

Jól tudom, hogy több kisebb fontosságú, kevésbé 

jelentékeny, de azért az ügy lényegére tartozó kérdések 
volnának még megvilágítandók, mint a melyeknek meg-
állapítása után lehet csak — elfogadás esetén — a cso-
portosítás életbe léptetését eszközölni; de ezen kérdések 
fejtegetésébe — elégnek tartván a főbb elvek érintését — 
e Lap hasábjain nem bocsátkozom. Ha azonban ez által, 
bármi csekély részben is, szolgálatot tehettem az ügynek, 
elértem a célt, melyért — gyakorlatlan kézzel bár — 
tollat fogtam. 

i r. 

I S K O L A Ü G Y . 

Felhívás a protestáns egyházakhoz »evan-
géliumi ifjúsági egyestiletek« szervezésére. 

Merné-e valaki tagadni, hogy az ifjúság helyes irá-
nyú nevelésétől függ a jövő s hogy ez irány tényezői 
között a benső vallásosság fejlesztése a leghatalmasabb 
tényezők egyike?! Hiszen a természettudós legmélyebb 
tudományú kutatása a világot átalakító újkori fölfedezé-
sek, az ember lángeszére valló meglepő találmányok mily 
kicsinységek például a parányi búzaszemhez képest, mely 
földbe ültetve, földi lény által ki nem kutatható csodás 
módon, szárba szökik, kalászt fejleszt s megadja az ember-
nek, a miért imájában naponkint könyörög: a minden-
napi kenyeret! 

óh, te kis búzaszem, jer és fegyverezd le egyszerű 
külsőddel a büszke tudóst, szégyenítsd meg az ő vakmerő 
égbetörését. melylyel — mert a csillagok járásából rend-
szert alkot s ezzel gőgösen azt hiszi, hogy most már ő 
tőle függ azoknak űtja — a vallásnak izen háborút; 
magyarázd meg neki, hogy hiszen ő, tudományával tulaj-
donképen a teremtő örök alkotását figyeli csak meg, és 
épen azért, tudtán, akaratán kívül az ő minden munkás-
sága csak is hódolat a Teremtő örök bölcsessége iránt s 
elismerése annak az örök kútfőnek, a kit épen, midőn 
dacos emberi »öntudat «-tal megtagad, más név alatt, más 
formában »gloriá«-val ékesít föl! 

Óh, te kis búzaszem, jer és szelídítsd meg a büszke 
embert, a ki midőn legnagyobb is, csak a kezdet és vég 
közt elterülő téteken mutatkozó tüneményeknek megfigye-
lője, de a létrejövés és az elenyészés örök titkával szem-
ben semmi egyéb nem, mint por és hamu! 

Óh, te kis búzaszem, ihlesd meg mindnyájunknak 
szivét és lelkét, hogy kegyes alázattal meghajolván, a be-
lőled, kis búzaszemből életet fakasztó, világot fentartó 
legfőbb valóság előtt, imára kulcsolt kezekkel rebegjen 
ajkunk hálát annak, a ki teremtett, megtart és igazgat 
mindeneket! 

És ez égbeható imánk legforróbb áhítata legyen te 
éretted, protestáns egyházunk viruló, szép ifjúsága, hogy 
a te szived, hogy a te lelked legyen mindenekelőtt, min-
denekfölött szent vallásunk erős várává, nyilvános vallás-
tétellel ifjúsági gyülekezeteket alkotván városokban és 
falvakban, szóval: mindenütt, hogy azokban a te ajkad, 



a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak nevében szólhasson 
és beszélhessen! 

Hiszen kié az iljúság, azé a jövő s milyen az ifjú-
ság, olyan a jövő! 

Sorakozzék tehát minden egyház a jövő megalakí-
tásának nagy munkájához, protestáns egyházunk ifjúsága 
mély és igaz vallásosságának biztosításával. 

Sorakozzunk, szervezzünk ifjúsági egyleteket s ily 
egylet nélkül ne legyen protestáns egyházunk közül egyetlen 
egy sem!. Hiszen az ifjú szívnek ép oly magasztos erénye 
a Krisztusban való hit, a mély, igaz vallásosság, mint a 
haza iránti lángoló szeretet. 

Es ki lenne gyáva, ha a hazát veszedelem fenyegeti: 
a hazára törő ellenséggel szembeszállani vérének áldoza-
tával is, valamint ki lenne hitvány, ha szent vallása jogai-
nak védelmére kellene harcba szállani, habár életéről volna 
is szó ?! 

Hazánkat nem űzi vész s vallásunk oltalmára sincs 
szükségünk kardra, mindazonáltal nagyon, de nagyon 
ébren kell lennünk, hogy egy nagy, veszedelmes ellenség-
gel győzedelmes harcot vívhassunk meg! 

E rettentő ellenség neve: a közöny, a vallási közö-
nyösség ! 

Az erős, terebélyes cserfára, az életerejét fölemésztő 
szú őrlése veszedelmesebb, mint a vihar dúlása; ez, egy-
két ágát letöri, de a vihar elmúlván, az életerős fa újra 
hajt, újra dísze az erdőnek, a míg, a belső életerőt észre 
nem vehetöleg fogyasztó szú őrlése alatt egyszerre csak 
elcsenevészedik az erdő dísze, kidől s nincs többé! Az 
erős hitű prédikátorokat gályákra hurcoltatta a hatalom, 
ám a honnmaradtak szivéből az élő hitet ki nem téphette, 
sőt azt százszoros erőre élesztette ; — a vallási közöny, 
ez az alattomos őrlő szú-féreg épen úgy megfojtja, megöli 
az élő hitet, mint a hogy megfojtja, megöli az élőfát az 
arra felkúszó s azt életnedvétől megfosztó gyilkos élősdi 
növény. 

E rajtunk és bennünk élő beláthatlan, de épen ezért 
legrettentőbb ellenségnek nem szabad fölöttünk győzedel-
meskedni ! 

Új vért, új hiterőt önteni a hívekbe, a hívek szí-
vébe ; igaz, a benső vallásosságból átható, rajongó lelke-
sedésre nevelni az ifjú nemzedéket — ti tőletek függ, 
egyházunk lelkészei, tanítói, tanácsosai! 

Hívjátok egybe, szoktassátok össze az iskolából kilépő 
ifjakat, a kiknek hit-életük erősségére még nem volt elég 
az iskola, és szeretetetek melegével forraszszátok magatok-
hoz őket, mielőtt még a korcsmázás, a duhajkodás ördöge 
ragadta volna őket magához: szerető társalgástokkal, azok-
nak az örök szép, magasztos zsoltároknak velők való 
együttes éneklésével, az ifjú szívhez alkalmazott példá-
zatokkal, az ifjú lelkét fölélénkítő kedélyes felolvasásokkal 
teremtsetek számukra szivüket, lelküket fölmelegítő édes 
otthont, a hol aztán öregek és ifjak, szülők és gyermekek, 
az egyház vénei s a serdülő ifjúság boldog öröm közt 
tölthessék el idejüket, megmenekülvén a téli hosszú esté-

ken az unalomnak és semmittevésnek önmaga által meg-
teremtett bűneitől. 

Föl tehát a nemes munkára, mindnyájan, a kik hi-
vatva vagytok az Ur szőlőjében munkálni s arra vigyázni. 
Ne rettentsen benneteket vissza a kezdet nehézsége avagy 
a kishitűek és a »vallás világpolgárai«-nak mosolya. Ha 
csak ketfen-hárman gyűltök is össze kezdetben, ez a kis 
gyülekezet is Isten nevében, Isten dicsőségére munkál-
kodik s ha kitartók lesztek: áldásos munkát végez. Hiszen 
a kis búzaszem elvetve kalászt növel s a kalászon már 
a szemek csodás sokaságát szemléljük, a ti kisded gyü-
lekezetetek, egyletetek is meg fog szaporodni Isten kegyes 
jóságából! És szinte látom már az erős terebélyes fát, 
mely a kis magból szárba szökve, hatalmas ágaival fényes 
dísze lesz egyházunknak, és szinte hallom már az ifjú 
áhítatos szivek buzgó énekét, mely az életerős, hitbuzgó 
ifjúsági egyletekből oly boldogságot terjesztőleg hangzik 
föl, szólván így: 

»Erős várunk nekünk az Isten!« 
Ámen — így legyen! 
Budapest, a ref. ifjúsági egyesület választmányának 

1894 május 7-én tartott gyűléséből. 
Szász Károly püspök, az egyesület tiszteletb. elnöke. 

Szilassv Aladár, pénzügyi biró, elnök. Szőts B'arkas, theol. 
tanár, alelnök. Dr. Szabó Aladár, theol. tanár, titkár. 
Hamar István püspöki titkár, pénztáros. Haypál Benő, h. 
lelkész, ellenőr. Dr. Tóth Miklós, joggyakornok, másod-
titkár. Mészáros Dénes, orvosnövendék, jegyző. Szilassy 
Aladárné. Hegedűs Sándorné. Csiky Kálmánné, Papp Ká-
roly, lelkész. Dr. Hegedűs István, egyetemi tanár. Tóth 
József, kir. tanácsos, tanfelügyelő, Hegedűs Sándor, kép-
viselő. Kasits Péter, min. tanácsos. Kenessey Béla, theol. 
tanár. Dr. Szász Károly (legifj.), hivatalnok. Somogyi 
Lajos, ügyvédjelölt. Dr. Kecskeméthy István, lelkész. 
György László, lelkész. Bosznai Dezső, technikus. Pataky 
Dezső, theologus. Csűrös István, theologus. Vásárhelyi 
József, vallástanár. 

t á r c z a . 
Hal léi emlékesokrok. 

A balléi egyetem 200 éves fennállásának jubileuma alkalmára. 

Az egyetem s az egyetemi tanárok. 

A halléi egyetem alapítására okot tudvalevőleg Spener 
pietismusa s az ahhoz kapcsolódott mozgalom, küzdelem 
adott. III. Frigyes Vilmos, brandenburgi választó fejedelem 
volt az, a kinek elhatározásából keletkezett ezen nevezetes 
alma mater, keletkezett azért, hogy a szigorúan orthodox 
s a folyton vitatkozó, (theologiai szólással: Jézus Krisztus 
testét szétdaraboló) lipcsei s vittenbergi egyetemeknek 
ellenlábasa és természetesen a pietismusnak, melynek kép-
viselőit fenti egyetemek kebelökből küldözték, melegágya 
legyen. Azóta bár sok víz folyt le a Saalén s nagy válto-
zás esett Hallén, politikai és tudományos: s maga a 



Spener-féle kegyesség is átalakult meg elenyészett új meg 
új szellemi fordulatoknak adván helyet, az elmúlt, s válto-
zott idők legnagyobb két alkotása: tudniillik a Franke-féle 
intését és az egyetem állanak és virágoznak. Tudvalevőleg 
a folyó (1894.) esztendő nyarán lesz fényes jubileuma a 
haliéi universitás 200 éves fennállásának, mely ünnephez 
mi is szívből létekből mondjuk, kívánjuk, hogy: vivát, 
crescat, floreat! Ad multos annos! 

Benső öröm, sőt bizonyos ihlet szállja meg a tudo-
mány jelöltjét, mikor a halléi egyetem csarnokaiban jár. 
S valóságban is: csarnokos épület ez belül; kívülről meg 
impozáns, a tágas tért domináló, s arravaló, hogy még 
a renyhébb lelkű deákokban is a büszkeség s a tudomány-
szomj érzetét ébresztgesse. Én megvallom, hogy honfitár-
saim körén kívül itt éreztem magamat a német városban 
még igazán jól. Az első tanári előadás ugyan, melyet 
hallottam, a mennyire különösen hatott reám, annyira 
nem imponált. Pedig az egyetem híres professora: Köstlin 
állott szemeim előtt. Még be sem iratkoztam volt, már 
hívtak honfitársaim, hogy menjek hallgatni nevezett szak-
tudós előadó exegesisét: János első levelének magyarázatát. 
Elmentem s leültem az első padba, mert a magyarok 

• — dicséretökre legyen mondva — itt foglaltak helyet. 
A terem megtelt, a várás csendje megvolt, s a csendben 
nyílt az ajtó és belépett egy közönséges kinézésű, borot-
vált képű ember s vonult a kathedrához. A kathedrán 
körülnézett sem úrra, sem tudósra nem valló tekintettel, 
és hozzáfogott tárgyának érthető, de tűz nélküli előadá-
sához. S ez a simplex előadó a theologiai világban igen 
nagy tekintélyű szakember, a halléi alma mater egyik büszke-
sége s a német szokás szerint szintén csak amúgy »vor-
lesoló* Beischlaggal — ezen Kovács Sándor magyar ev. 
papjelöltnek 1894-iki privát értesítése szerint »jóságos 
arcú, örökké mosolygó s mindenkitől szeretett* professzorral 
— egyetemben nem egyszer oly fórum, mely elé hevesen 
vitatkozó liberális és ortbodox, modern és positiv theolo-
gusok egyaránt appellálnak. Appellálnak nem csak azért, 
mert nevezett két férfi s általok a halléi egyetem a tudo-
mányos küzdelmekből, mint közvetítő, az ellentéleket 
egyeztető tényező veszi ki részét, de azért is, mert úgy 
Köstlin, mint Beischlag oly eredményesen mívelték a tudo-
mányt, hogy annak céljához, az igazsághoz közelebb ju-
tottak, mint egynémely más, Köstlinnél talán diadalmasabb 
tekintetű s díszesebb kabátban járó papja a doktrínának. 

Nem akarjuk azonban megszólni Erdmannl, a tudo-
mányos érdemű halléi philosophiai tanárt, a ki igazi 
gavallér módra ruházkodott s mozgott, pedig jó öregecske 
volt ám! Fenti szavainkkal nem céloztunk reá, hiszen 
öröm volt személyiségére tekintenünk s hallgatnunk sza-
batos és elegáns előadását *a logikáról«. »Van — úgy-
mond — egyetemi logika (Universitátslogik) és iskolalogika 
(Schullogik). Az egyetem hallgatói: studiosusok, az iskola 
hallgatói: scholariusok. Az iskola oktatóintézet, az egyetem 
törekvő intézet (Strebensanstalt), a hol az embert nem 
tanítják, mert itt magunk tanulunk, önnönmagunkat mivel-
jük. Az egyetemen kényszerítésnek nincs helye, sem a 

merő engedelmességnek; itt más a törvény. A Logika 
szükséges tudomány. A mi grammatikailag hibás, az nem 
lehet szép; a mi rosszul van gondolva, az nem lehet 
igaz. Azért tanuljunk logikát; rendszeresen pedig s nem 
csupán »ex usu«, mint azt azelőtt tették . . .« S megszól-
laltatta aztán Erdmannunk Sokra test, Platót, Aristotelest 
s a sophistákat és az utánok jövőket mind, a kik a gon-
dolkodás tudományáról számbavehető módon gondolkodtak. 

Kedves professzorunk volt Tsehaekert is. Előadta a 
XIX. század egyháztörténetét. A legújabbkor szelleme által 
átlengetett előadásában sokat humorizált; viccelte Rómát 
s a ki Rómában lakik: a pápát. S mely józan gondol-
kodású katholikus keresztyén ember venné ezt rossz néven 
egy munkás, önérzetes s az Isten országát építeni törekvő 
— ám azért a pápa szemében: eretnek — fiatal protes-
táns tudósnak, a ki többször személyesen is megfordult 
Rómában s meggyőződhetett azon támadásoknak szük-
ségességéről és helyességéről, melyeket ezen tanítás óráin, 
valamint az azóta — Königsbergben, hová kinevezték 
rendes tanárnak — megírt kitűnő polemikájában Róma 
ellen ő maga is intézett. Mert hát bizony, a ki támad, 
az védi is magát. Személyes élményeit, utazási tapasz-
talatait nem is mulaszfá el bebeszőni előadásaiba, melyek 
érdekességben ily módon nagyobbra nőitek. Hévvel beszélt 
főleg I. Napoleon és a pápa harcairól, a nevezetes küz-
delmekről, melyekben a hármas korona viselője, a pon-
tifex romanus, a servus servorum dei az államhatalomtól 
szoríttatván, igen sokat szenvedett vala. Bíborosaitól meg-
fosztották, rabságba hurcolták Savonába, onnét Fontaine-
bleauba, a hol miként egy askéta élt, főzelékkel táplál-
kozván. . . Napoleon hatalmának elmúlása után azonban 
dicsőséggel vonul be Rómába újra, visszaállítja a jezsui-
ták rendjét, kárhoztat mindenféle szabadságot, liberalis-
must, modern törekvést, állami önállóságot és megátkozza 
a bibliatársaságokat. A pápa ezen ilyen akciója termé-
szetesen előidézte a visszahatást. S főképen az állam volt 
az, mely ismét s egyre érezte és ki is mondotta, hogy 
politikailag nem existálbat, ha a korlátlan hatalomra törő 
Rómát előbb nyakáról le nem rázza. S a mint beszélt, 
akként cselekedett is. . . Beköszönt aztán IX. Pius kora. 
A nevezetes pápa; az asszonyok s a nép kedvence! 
Liberális s konservativ, alkotmányos s absolutista egy-
aránt, a mint mi használt. A cél azonban az volt: bizo-
nyítani, hogy az egyház isteni, az állam emberi, mely 
mint ilyen amannak alá van rendelve. S hogy mind e 
kegyes pápai igazság teljes legyen s betetőzve, kimonda-
tott 1870-ben a pápa infallibilitása, az ultramontanismus-
nak, a pápai egyeduralomnak netovábbja, (melynél följebb 
már nem hág, a — pápai — boldogság)! 

Ismertette historikusunk lelkesen a protestantismus 
fejlődését is; a lutheránusságot, a kálvinismust, pietismust,, 
uniót, belső s külső missziót, egyesületi életet, a theolo-
giai irányokat. . . S volt szavának kritikai éle is. Például 
mikor a liberális protestáns egyletről beszélt, az egylet 
jelszavairól, melyekért ő nem lelkesedett. Ily jelszó volt 
például, hogy: »a protestáns egylet nem ismer dogmát 



Hát ha az egylet nem ismer, ám ismer az egyház, mon-
dotta Tschackert. S a keresztyénség nem is lehet el dog-
mák nélkül, melyeket épen a tudományos szempont igen 
nagyon megkövetel. Egyház dogma nélkül: ember önis-
meret nélkül. A hol minden az alanyiságban vész el, ott 
egyházi közösségről nem lehet szó, ott az egyházat egyes 
individuumok képviselik, úgy a hogy. S ha a bibliáról 
való bárminemű felfogás jogosult: akkor a ^könyvek 
könyvének« absolut jelleme s becse veszedelembe sodor-
tatik. 

Mi magyarok különösen szerettük Tschackertet, mert 
ő is szeretett bennünket, meg is vendégelt többször, s 
ilyenkor jóízűeket mulatott magyaros észjárásunkon és 
kifejezéseinken, pld. mikor egyikünktől kérdezte, hogy mit 
fog csinálni, ha édes hónába visszatér: »Ik werde Kóplón« 
választott öblösen magyarunk. Búcsúzáskor utolsó szép 
szava hozzánk ez volt: »Ne feledjék kérem, hogy a néme-
teknek van szivök a magyarok iránt is«. 

íme, ki ne ismerne e mondásban a szép humanis-
musra, a mi a németnek egyik jellemző vonása, melynek 
megvan a maga értéke akkor is, ha mindjárt van is va-
lami abban, a mit ugyancsak a németről gáncsolásképen 
mondanak, hogy tudniillik »hazája széles e világ«. 

(Folyt, köv.) Krupecz István. 

b e l f ö l d . 

Püspöki látogatás a missziói egyházakban. 
Szász Károly dunamelléki püspök úr az egyház-

kerület missziói egyházaiban végzendő canonica visitatio 
végett május 16-án érkezett Újvidékre, hol őt Szabó Péter 
esperes az alsóbaranva-bácsi egyházmegye, Molnár Hugó 
lelkész és presbyteriuma az újvidéki egyház nevében szép 
számú uri közönség jelenlétében fogadták és üdvözölték. 

A rövid, de szivélyes tisztelgés után püspök úr és 
kisérete kocsikra helyezkedve, Kátyon át Tisza-Kálmán-
falvára indult. Útközben Kátyon az evang. és görög nem-
egyesült egyház elöljárósága és a község lakossága ünnepi 
ruhában, levett föveggel, lelkes éljenzéssel fogadta a köz-
ségen áthaladó püspököt. Tisza-Kálmánfalva határában 
Weninger Mihály községi jegyző üdvözölte s vezette be 
harangzúgás, tarackdurrogás s a nagy közönség harsány 
éljenzése között a paplakra, hol Kozma Géza missziói 
lelkész fogadta üdvözlettel a püspököt, ki itt is, a határon 
is ismert nyájassággal válaszolt az üdvözletekre. A lelkész-
lakba szállt magas vendégnél először a község elöl-
járósága a jegyző vezetése alatt, azután az evang. presbv-
terium a tanító vezetése alatt (a lelkész nem volt oda 
haza) s végre a római kath. plebánus tisztelegtek. El-
végezvén püspök úr a canonica visitatiot, prédikált a ref. 
imaházban, megvizsgálta az iskolát, értekezett a presby-
teriummal, meghált a lelkésznél és más nap reggel tovább 
utazott Titel felé, mely Tisza-Kálmánfalvának filiája. 

Titel felé utaztában Kovil-Szentivánon ment keresz-
tül. miről e Lap mult száma már megemlékezett. Titel 
határánál a község szerb jegyzője és Józsa Károly pol-
gáriiskolai tanár lelkes magyar beszéddel üdvözölték püspök 
urat, benn a községben pedig az ág. evang imaház előtt 

Hornyánszky Gusztáv evang. lelkész. A szivélyes válaszok 
után püspök úr az evang. imaházban ref. istentiszteletet 
tartott magyar és német nyelven, meleg köszönetet mondva 
az evang. egyháznak a templom átengedéseért. Istenitisztelet 
végeztével püspök úr a szerb lelkész kértére egész kísé-
retével és nagy közönség élén a szerb templomba ment, 
melynek ajtajában papi ornatusban a szerb lelkész fogadta 
s karonfogva a templom belsejébe vezette, hol szerb nyel-
ven lelkes beszédben üdvözölte; mire püspök úr a tem-
plom szentélyéből először a szerb lelkésznek válaszolt, 
azután a nagytemplomot zsúfolásig megtöltött s jobbára 
szerb közönséghez intézett hatalmas beszédet. Bizonyára 
ez volt az első magyar nyelvű és ref. püspök által el-
mondott beszéd a titeli nagy szerb templomban. E ritka 
szép jelenet után püspök úr és kisérete Molnár Gyula 
ref. földbirtokoshoz ment ebédre, hol ez az egykor sze-
gény, de Amerikában dúsgazdaggá lett földes úr fényes 
lakomát rendezett és rendkívüli szívességet fejtett ki a 
ritka vendég tiszteletére. 

Délután három órakor a vendégszerető háziúr által 
saját költségén kibérelt külön gőzhajón ment át püspök 
úr és kisérete a Tiszáról a Dunára Szla^kamenig, hol 
Mihejlovics szerémmegyei főszolgabíró és gchneider Pál 
beskai missziói lelkész fogadták, amaz horvát, ez magyar 
nyelvű üdvözlő beszéddel. Innen Kercsadinbe harang-
zúgás között vonult be püspök úr és az evang. imaház 
előtt Greczmacher Sámuel lelkész által igen szívélyesen 
üdvözöltetett; majd a csekély számú ref. hívekhez inté-
zett beszéd után Beska felé vette útját. 

Beslta missziói központ, Schneider Pál misszioná-
rius lakóhelye. A község határán bandériummal és szó-
noklattal fogadták püspök-atyjukat a lelkes beskai hívek, 
benn a községben harangzúgással, mozsárdurrogással, 
zsivió kiáltással, az iskolásgyermekek és tűzoltók kivo-
nulásával s háromnyelvű diadalkapuval — (Isten hozta. 
Willkommen. Dobre doso). A diadalkapu alatt először 
Schneider az egyház, azután a községi orvos a tűzoltó-
ság s végre egy iskolás gyermek az iskola nevében üd-
vözölték a püspök urat, ki minden üdvözletre szívélyesen 
válaszolt. Az ovációk este még folytatódtak. A községet 
kivilágították, a lelkésznél vacsoráló vendég tiszteletére 
a német-szerb dalárda az evang. tanító vezetése alatt 
szerenádot rendezett. Másnap, május 18-án püspök úr a 
beskai imaházban a lelkészek (Szabó Péter, Kármán 
József, Kozma Géza, Greczmacher, Schneider) s a beskai 
urak és köznép jelenlétében épületes beszédet tartott, 
melyben különösen arra figyelmeztette a gyülekezetet, 
hogy igyekezzék önállóságra vergődni, maga tartsa fenn 
magát, mert így illik egy prot. gyülekezethez, és mert a 
közalap gyámolító erejét szegényebb missziók erősítésére 
kell fordítani. Istenitisztelet után iskolalátogatás és egyház-
tanács ülés következett, miknek végzésével püspök úr 
az evang. lelkész és presbyteriumot, a négy községi tanítót, 
a szerb lelkészt s a szomszédos Maradék nevű község 
magyar lakosságának küldöttségét fogadta. Tisztelgés után 
kedélyes és jóízű ebéd volt a lelkészlakon, Schneider 
misszionárius derék és müveit neje által kitűnően előállítva. 

Beska után Mojevoja, annak filiája volt soron. Az 
ismét kivonult iskolás gyermekek, tűzoltók és nagy kö-
zönség sorfalai között indult el s egy óra múlva már be 
is ért püspök úr és kisérete gróf Pejacsevics Tódor fogat-
ján a mojevojai pusztára, hol Kozma Pál ref. tanító és 
Mészárcs uradalmi tiszttartó, ennek neje és tiszttársai 
által fogadtatott és üdvözöltetett. A környékből összese-
reglett urakból s a pusztai cselédségből álló mintegy 
250 főnyi közönségnek a »Jövel Szent Lékek« eléneklése 
után püspök úr a díszes grófi park egyik árnyas tisztásán, 



Isten szabad ege alatt prédikált oly apostoli buzgósággal 
és kenettel, milyent még soha sem láttam. A szegénység 
és gazdagság, a cseléd és földesúr közötti viszony volt 
a hatalmas beszéd kitűnően választott themája. A közön-
ség megindulva, zokogva hallgatta a szívhez szóló beszé-
det, a hallgatóság tolongott, hogy kezét vagy bár ruháját 
megcsókolhassa megszeretett püspökének. Majd iskola-
vizsgálat s azután fényes ebéd következett a kastélyban 
a kiséret, az uradalmi tisztek s meghívott vendégek jelen-
létében, számos lendületes felköszöntővel fűszerezve. 

Este 8 órakor Indián át éjszakára Zimonyba uta-
zott püspök űr, hogy május 19-én a Száva-menti missziói 
helyeket látogassa meg. 

Kármán József. 

Az orsz. lelkészi gyámintézet alapszabály-
tervezetéhez. 

A debreceni ev. reform, egyházmegyei lelkészi kar 
f. május hó 17-én tartotta Derecskén szokásos évi köz-
értekezletét. Az értekezlet tárgyai között legfontosabb volt 
a mindnyájunkat közelről és pedig erősen érdeklő orszá-
gos gyámintézet alapszabály-tervezetének ügye, melyre 
nézve a megállapodást — a közértekezlet egyenes meg-
bízása folytán* — a következőkben szórói-szóra közlöm: 

»Tekintettel arra, hogy ezen szabályzat — elfogad-
tatása esetén — egyházmegyénknek nagy áldozatok árán 
létesített gyámintézetét alapjaiban ingatná meg, a meny-
nyiben jövedelemforrásait teljesen elvonná egy oly gyám-
intézet részére, a mely a mienknek megfelelő segélyt 
tagjainak megközelítőleg sem nyújthat; de más oldalról 
épen ezen eljárás képtelenné tenné jövedelemforrásaitól 
megfosztott gyámintézetünket arra is, hogy a hosszas 
évek küzdelmei árán. nagy önmegadóztatással szervező 
lelkészek özvegyei és árvái az eddigi segélyezésben ré-
szesüljenek. Tekintettel arra, hogy az ez ideig önérdekük-
ben semmit nem kezdett, vagy csak alig valamit tett lel-
készek eljárása, józan ész szerint nem szolgálhat indokul 
arra, hogy az övéikért tehetségükön felül is áldozott lel-
készek elmaradottai, a tisztességes küzdelem árán szerzett 
megélhetés biztosítékától ridegen elüttessenek. Tekintettel 
arra, hogy a tervezett országos gyámintézetnek a fizetések 
mennyiségére s évek különbözetére felépített szabályzatát 
a szeretet parancsolatainak s a méltányosság követelmé-
nyeinek megfelelőnek nem tartjuk: az országos gyámin-
tézet alapszabály-tervezetét, mint sok évek szorgalmas 
munkájának gyümölcsét végveszélylyel fenyegető intéz-
ményt el nem fogadjuk s annak életbeléptetése ellen til-
takozunk. 

Felfogásunk szerint az volna a leghelyesebb eljárás, 
ha a mindnyájunk áldozatával létesített országos közalap 
segélyével az egyes egyházmegyék vidéki gyámintézetek 
állítására köteleztetnének, adóztassák meg a lelkészek 
mindenütt magukat az övéik érdekében, a siker az ő 
munkájuk után is bekövetkezik. 

E felfogás helyességét igazolja azon kétségbevon-
hatatlan körülmény, hogy a gyámintézeti pénzek országos 
központosítása felette sok költségbe kerülne s még sem 
volna képes oly jövedelmet produkálni, mint a vidéki 
gyámintézetek, a melyek a pénzt a központinál jóval na-
gyobb kamatra, egész biztos alapon képesek elhelyezni s 
gyümölcsöztetni. 

* A közlést készséggel eszközlöm, de a közügy s különösen 
a kedvezőtlen gyámolítási viszonyok között élő lelkészek érdekében 
sajnálatos volna, ha a debreceni egyházmegyei lelkészi kar eme 
véleménye többségre jutna. Szerk. 

De ha minden áron országos gyámintézet felállítása 
terveztetik, ám vonassanak be annak tagjaiul kötelezőleg 
azok, kiknek megfelelő gyámintézetük nincsen, s az egyház-
megyei gyámintézetek tagjai mentessenek fel egyházaik-
kal egyetemben a kötelező belépéstől mindaddig, míg az 
országos gyámintézet, a vidéki gyámintézetek segélymaxi-
mumának megfelelő összeg adományozására képes leend. 
Hiszen így is viselni fogjuk mi e gyámintézetnek terheit, 
miután a közalaphoz, tehetségünkhöz képest hozzájáru-
lunk, de ez esetben is a fizetések mennyiségére s az idők 
különbözetére felépítése a segélyezésnek mellőztessék. 

De hagyassék ki az alapszabály-tervezetből a gyám-
intézetek vagyonával rendelkező mindennemű intézkedés, 
hadd határozzanak azok felett azon egyházmegyék lel-
készei, a kik az alapot megvetették s áldozataikkal gyám-
intézetük épületét megerősítették. Gyámintézeti ügyeinkbe 
mindennemű beavatkozás ellen ügy most, mint a jövőben 
feltétlenül tiltakozunk. 

A mi azonban az országos nyugdíjalap létesítését 
illeti, annak felállításához készségesen hozzájárulunk s a 
reánk eső aránylagos terhet viselni készek vagyunk.« 

lm e megállapodás az, melyet a debreceni ev. ref. 
egyházmegyei lelkészi kar egyértelműleg elfogadott s az 
egyházmegyei s egyházkerületi gyűlések elé felterjesztetni 
határozott. 

E megállapodás indokául szükségesnek látom meg-
jegyezni, hogy a debreceni ev. ref. egyházmegyei lelkész-
özvegy- s árva-gyám intézet egyike a legvirágzóbb ilynemű 
intézeteknek; igaz, hogy a tagok még ma is nagy terhet 
hordoznak vállaikon, a mennyiben a legújabban megálla-
pított alapszabályok értelmében az évi tagsági díj 10-től 
60 frtig emelkedhetik, de igaz az is, hogy egy özvegynek 
évi osztaléka — tekintet nélkül az elhalt férj fizetésére 
és szolgálati éveire — 300, azaz háromszáz forint, mel-
lette minden árváé — tekintet nélkül arra, hogy az segé-
lyeztetik-e más forrásból — 50—50 frt, úgy hogy egy 
özvegy s árvái részére adandó segélyösszeg felemelkedik 
egészen 500, azaz ötszáz forintig. 

Én azt gondolom, hogy a felállítandó országos gyám-
intézet célja ugyanaz, a mi a mi gyámintézetünké, hogy 
t. i. az elmaradt özvegyek és árvák tisztességes megélhe-
tése biztosíttassék. És most kérdem, hogy e célnak akar-e 
megfelelni az országos gyámintézet alapszabály-tervezete 
akkor, a midőn az újonnan választott lelkészeket a mi 
tisztességes megélhetést biztosító gyámintézetünkbe belé-
péstől eltiltván, kötelezőleg bevonja egy oly gyámintézetbe, 
melynek tagjai folytonosan remeghetnek attól, hogy ha 
10 év letelte előtt kell számot adniok a mindenség Ura 
előtt az ő sáfárkodásaikról, özvegyeiknek s árváiknak nem 
hagynak egyebet örökségül egy nyomorult koldusbotnál, 
mert hajh! az a végkielégítési összeg s az a temetési 
költség nagyon sanyarú biztatás! 

Megszívlelendő dolgok ezek nagyon, egyházaink in-
téző férfiai, megszívlelendők annyival inkább, mert Isten-
nek hála, vannak nekünk több egyházmegyében jó gyám-
intézeteink, miért kell tehát a bizonytalan jövőért ezeket 
megbénítani ?! 

Én azt gondolom, hogy ha a debreceni ev. reform, 
egyházmegye lelkészi karának megállapodása ••— akár vi-
déki gyámintézetek állítása által, a mi helyesebb, akár 
országos gyámintézetnek ily alapon s feltételek mellett 
létesítése által — keresztül vitetnék, az érdekek minden 
oldalról ki lennének elégítve. 

Gondolkozzanak azért e tárgyban különösen és fő-
képen az érdekelt lelkészek, mert hiszen az alkuvás most 
tulajdonképen az ő bőrükre megy, de gondolkozzanak 



minden intézők, nehogy kellőleg meg nem fontolt és gon-
dolt lépés által épen az ellenkezőjét érjük el annak, a 
mit mindnyájan óhajtanak s óhajtunk!! 

Szűcs László, 
közértekezleti jegyző. 

n e k r o l o g . 

Felméri Lajos. 
1840—1894. 

A neveléstudományt és irodalmát súlyos veszteség 
érte Felméri Lajos kolozsvári egyetemi professzor halálá-
val. A derék tudós halála a közművelődés széles körében 
keltett mély részvétet, mert Felmérinek a közéletben jelen-
tős szerepe volt. A veszteségben és részvétben egyházunk 
is osztozik, mert Felméri a ref. egyháznak volt nemcsak 
szülötte és neveltje, hanem néhány évig alkalmazottja, 
eszméinek és törekvéseinek mind halálig vallója és köve-
tője. Az egyházi sajtónak állandó munkása, kit, e mi 
Lapunk is egy negyedszázad óta a legtekintélyesebb munka-
társai között birt és tisztelt. 

Életrajzi adatai a következők. Székely-Udvarhelyt 
1840. szept. 29-én szegénysorsú iparos szülőktől született. 
Elemi iskoláit otthon, a középiskolát Sárospatakon, fő-
iskolai tanulmányai egy részét Sárospatakon végezte. 
Sárospatakon Erdélyi János volt rá maradandó hatás-
sal, ki lelkének gazdag bölcseleti és esztetikai tartalmá-
val és személyes barátságával a fogékony ifjüt anynvira 
megnyerte, hogy Felméri később is szives barátságban 
és levelezésben állt a híres pataki tudóssal. A theolo-
giai tanfolyamot Budapesten végezte, hol 1863. október-
ben iratkozott be az anyakönyvbe. Itt Molnár Aladár 
és Ballagi Mór voltak mesterei, kik mellett az egyete-
men is hallgatott bölcseleti és neveléstani tárgyakat. 
1866. őszén külföldre ment, hol két évet töltött. Beutazta 
Angolországot és Skóciát s az edinburghi egyetemen 
Fraser filozófiai s Masson irodalmi előadásait hallgatta; 
a nyári félévre pedig a jénai egyetemre ment, hol Fischer 
Kunótól és Fortlagetól a filozófiát hallgatta. Ezen a nyá-
ron beutazta Franciaországot, Svájcot és Felső-Olaszorszá-
got. Az 1867—68-iki nyáron félévet részint a heidelbergi 
egyetemen töltötte, hol Zeilert; részint Tübingában, hol 
Vischer és Kösztlin esztetikai előadásait hallgatta. 

Külföldi tanulmányait egyelőre befejezve, 1868-ban 
Sárospatakra hívták meg bölcseleti tanárnak, az elhunyt 
Erdélyi János helyére s itt 1869-ben már rendes tanárrá 
választották. Lelkes és termékeny tanár volt, ki nemcsak 
a tanári katedrán és az irodalomban állta meg helyét, 
hanem a szervezés terén is kitűnt. 1871-ben megnyitotta 
a sárospataki szépészeti muzeumot, melynek érdekében 
jelentékeny társadalmi és irodalmi agitátiót fejtett ki és 
nagyobb utazásokat tett. 1872-ben. a kolozsvári egyetem 

felállításakor, a neveléstudományok professzorává nevez-
tetett ki, s ezzel az állam szolgálatába lépett s ott mű-
ködött egész haláláig. Itt vívta ki országos hírnevét, tudo-
mányos sikereit és a tudományos körök rokonszenves 
tiszteletét. 1879 —80-ban a közoktatási miniszter meg-
bízásából a közoktatás ügyét tanulmányozta Angolország-
ban, s ugyanazon évben a kolozsvári egyetem bölcseleti 
kara tiszteletbeli tudorsággal tüntette ki. 1882 ben a kolozs-
vári országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnökévé 
neveztetett ki. 1885-től fogva az Emkében jelentékeny 
tevékenységet fejtett ki : elnöke volt az alapszabálykészítő 
bizottságnak, rendes tagja s később tiszteletbeli tagja az 
igazgató választmánynak. Az erdélyi múzeum bölcselet-, 
nyelv- és történettudományi szakosztályának 1886 óta 
alelnöke, az erdélyi irodalmi társaságnak alapíttatása óta 
szintén egyik alelnöke volt. Ezeken kívül 1891 óta rendes 
tagja volt a németországi Comenius-társaságnak, halála 
előtt pár nappal pedig a kolozsvári egyetem rektorává 
választatott. 

Felméri egyéniségének és tevékenységének súlya 
irodalmi munkásságára és közművelődési tevékenységére 
esik. Kisebb irodalmi munkái az egyházi és tanügyi lapok-
ban elszórva jelentek meg. E mi Lapunkban 25 év óta 
számos dolgozata látott napvilágot, melyek a hatvanas 
évek végéig inkább vallásbölcseleti tárgyú nagyobb tanul-
mányok, (pl. A deismus története), újabban inkább neve-
léstani és közművelődési kisebb iránycikkek. A kolozsvári 
»Prot. Közlöny«-ben is több cikke jelent meg. Nagyobb 
munkája kettő van; u. m. »Az iskolázás jelene Angol-
országban« 1870-ből, és »A neveléstudomány kézikönyve* 
1890-ből, mely fél év alatt két kiadást ért. 

Ecclecticus bölcselő volt, széles olvasottsággal, jól 
szervezett tudással, eszméitető és termékenyítő előadással. 
A nemzeti nevelés és közművelődés buzgó apostola volt 
a tanári katedrán, a társadalomban és az irodalomban, 
írói egyénisége eszmékben, szellemben angolos. Az ango-
loktól vette át — mint egyik bírálója találóan írja — 
azt a sajátos világnézetet, melyben a realizmus az idealis-
mussal, az elmélet a gyakorlattal, a test nevelése a lélek 
fejlesztésével, az értelem világossága az érzelem mysti-
cismusával és az akarat szilárdsága a kedély hajlékony-
ságával oly csudálatosan, de egészségesen egyesül. Sze-
rette a példákat, az anecdotázást, a színes hímes előadást, 
mely sokszor szóvirággá fajult stylusában. E tudományos 
és irói sajátságok különösen »A neveléstudomány kézi-
könyvében« domborodnak ki, mely Felmérinek főmunkája 
volt, s mely némely hibáitól eltekintve, neveléstani iro-
dalmunknak a legérettebb és legértékesebb terméke a 
jelenkorban. 

Neveléstudományának egyik kiváló vonása a nemzeti 
szellem, melyért Felméri a napi és időszaki sajtóban is 
minden kedvező alkalommal meleg szívvel emelte föl tekin-
télyes szavát s a Királyhágón túli közművelődési egyesü-
letekben jelentős társadalmi tevékenységet fejtett ki. Fel-
méri a nemzeti, a magyaros nevelés legjellegzetesebb 
irója és legsikeresebb apostola volt 



Felméri java erejében, emelkedőben levő tudós volt, 
kinek nem közönséges tehetségétől még sokat várt a tu-
domány, kinek vasszorgalmától és nemes ambitiójátó! még 
sok tellett volna a tudomány és közművelődés javára. De 
tragikus halála, egy elhanyagolt kelevénvből támadt vér-
mérgezés, váratlanul véget vetett munkás és közhasznú 
életének. 

Halálát fájdalommal, emlékét hálával emlegetjük. 
Váradi F. 

IRODALOM. 

** Protestáns Szemle. Prot. irod. társaságunk folyó 
iratának május havi füzete • Kenessey Béla társ. titkár és 
szerkesztő tollából kegyeletes sorokban adózik báró Vay 
Miklós emlékének, ki a társasaság tiszteletbeli elnöke volt. 
Várnai Sándor érdekes cikkekben ismerteti Kossuthnak 
az egyházban való szereplését. Pokoly József a magyar 
prot, házasságjog történetéből az V-ik közleményt írja. 
Dr. Horváth József az egyetemes lelkészi gyámintézetről 
közöl aktuális tárgyú cikket. Révész Kálmán a debreceni 
hitvita kérdéséhez szól. S. Szabó József Fischer András 
vértanú reformátorról hoz adatokat. Az érdekes cikkekkel 
bővölködő füzetel hazai és külföldi irodalmi szemle zárja be. 

** Theologiai Ismeretek Tára. Hazai és külföldi 
források alapján dr. Antal Géza, Bácz Kálmán, Bévész 
Kálmán és dr. Tüdős István közreműködésével szerkeszti 
Zoványi Jenő theol. m. tanár, tiszaföldvári lelkész. 1 V-ik 
füzet. — Ez a hézagpótló vállalat füzetről füzetre érté-
kesebi). A szerkesztésében közreműködő fiatal erők igye-
kezete, hogy minél jobbat produkáljanak, fokról fokra 
inkább sikerül. A most megjelent IV. füzet Gzeglédy J. — 
Egyházi szónoklás címszavakat öleli fel. A theol. isme-
retek minden ágára kiterjeszkedő lexikális munka cikkei 
között legteljesebbek és legértékesebbek az egyháztörté-
nelemre s az egyházi írókra vonatkozók; gondosak a for-
rásmegjelölések és az irodalmi utalások; jók az egyház-
jogi és egyházalkotmányi dolgozatok is; legkevésbbé vagyunk 
megelégedve a dogmatikai és bibliai cikkekkel. Egy-két 
feltűnőbb hiányra legyen szabad felhívnunk a szorgalmas 
szerkesztő figyelmét. A Cs. betűből sajnálattal nélkülözzük 
a csurgói főgimnáziumot és az írók közül Csengey Gusz-
távot; a Gz. betű során nagyon helyén lett volna Czinke 
Istvánról, erről a tartalmas egyházi íróról megemlékezni. 
Hibáztatjuk a lexikonnak különben elég szabatos termi-
nológiájában azt, hogy a római kath. egyházat állandóan 
csak »katholikus«-nak nevezi s mindenütt így állítja 
szembe a protestáns egyházakkal. A római egyházat sem 
hittanilag, sem történetileg nem helyes csak »katholikus* 
néven nevezni. Dogmatice mi is katholikusok, az »una 
sancta catholica ecclesia« tagjai vagyunk. A látható fej-
jel, csalatkozhatlan pápával biró egyház teljes címéül 
használható ugyan a »római katholikus*, de csupán a 
»katholikus* jelző a »római« elhagyásával ép úgy nem 

illeti meg a pápás egyházat, mint a mily helytelen az 
»egyház« elnevezést kizárólag az ő részére lefoglalni és 
a prot. egyházakat csak »felekezet «-nek nevezni. A pro-
testantizmus katholikus is, csakhogy nem római, egyház 
is, csakhogy nem pápás, hanem Krisztus-i egyház. — Az 
Ismeretek Tára 14—15 füzetre fog terjedni, az egész 
mű előfizetési ára 6 frt, egyes füzeteké 50 kr, mely ösz-
szeg a szerkesztő-kiadóhoz Tisza-Földvárra küldendő. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált vállalatból, a Lampel-cég e díszes 
kiadványából, most jelent meg a 12-ik füzet, a melyben 
Gracza György az erdélyi oláh lázadás szervezését mondja 
el tömör világos nyelven, s élénk tollal. E füzethez rend-
kívül díszes műmelléklet is van csatolva, a mely színes 
kivitelben Bózsa Sándor csikós guerilláinak támadását a 
vasas németek ellen ábrázolja. Sikerüljek a többi egykorú 
képek is úgymint: Csernovics Péter. Jellasich torzképe. 
Damjanich János honvédtábornok. 1818/48-iki rézpénz, 
1848-iki ezüst pénz. Hurbán M József. Tót küldöttség 
Ferencz József főhercegnél. Gróf Batthyány Kázmér. Osztrák 
sebesültek szállítása. Báró Hrabovszky János. I. Ferencz 
József. Honvédtoborzás. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
Beöthy Zsolt szerkesztésében megjelent a 21. füzet, mely 
két tartalmas cikket foglal magában. Az elsőben Simonyi 
Zsigmond értekezik »Bévai Miklósról és a korabeli nyelv-
tudományról*, azokat a törekvéseket ismertetvén, melyek 
a mult század végén s a jelennek elején Sajnovicstól 
kezdve Bévai korszakalkotó munkásságáig fölmerültek; 
különösen becsessé teszi a dolgozatot számos, eddig isme-
retlen adat felhasználása. A második cikkben Váezy János, 
a Kazinczy levelezésének kiadója, Kazinczy Ferencről ír. 
A füzetet ezúttal is számos s eddig jobbára kiadatlan 
kép díszíti: így Pápai Páriz arcképe és szótárának cím-
képe, Görög Demeter és Bévai arcképe, a híressé vált 
debreceni grammatika címlapja s ugyanonnét a Nunkovits-
emlék, Bévai szobra, s magyar nyelvtanának címlapja; 
továbbá Kazinczy gyermek- s ifjúkori arcképe, Kufstein 
vára s Kazinczy rajzai a várbörtönről, nejének arcképe, 
széphalmi lakóháza, összes munkái I. kötetének címlapja 
s egy szonettjének kézirati mása. Külön mellékletekül: 
Gvadányi Peleskei nótáriusának címlapja s négy más 
munkájának színes címképe van közölve. A valóban tar-
talmas s gazdagon illusztrált nagy mű füzetenkint 40 krért 
szerezhető meg az Athenaeumtól vagy bármely könyv-
kereskedés útján. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A gerendi (nagyenyedi egyház-

megye) ev. ref. egyházközség néhai Hegedűs Lajos he-
lyére 74 szavazattal 5 ellenében Veress Károly földvári 
papot választotta rendes lelkipásztorává. — A bögözi 
(udvarhelyi egyházmegye) népes egyház csaknem egy-
hangúlag Lajos János ketesdi ref. lelkészt választotta 
lelkipásztorává, egy lelkes fiatal pásztort, ki gyülekeze-
tében a belmisszió által rövid két év alatt egész új életet 
teremtett. Segítse Isten még többre. 

* Ág. evang. testvéreink Vay Miklósról test-
véri szeretettel emlékeztek meg a mult héten tartott gyű-
léseiken. A tiszai, dunántúli és bányai egyházkerületek 
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közgyűlésein az elnökök kegyeletes szavakban emlékeztek 
meg Vay haláláról, érdemeit jegyzőkönyvben örökítették 
meg s részvétnyilatkozat küldését határozták el a refor-
mátusok egyetemes konventjéhez. Hasonló melegséggel 
nyilatkozott Vay báróról báró Prónay Dezső a legutóbbi 
egyetemes gyűlésen, különösen kiemelve az elhunyt báró 
érdemeit a két prot. egyház hittestvéri viszonyának fen-
tartása és gondos ápolása körül, minek az 1790/91-diki 
törvény százados jubileuma s a legutóbbi zsinatokon 
szervezett protestáns közösügyi bizottság létrejötte is tény-
leges bizonysága. Ezt az egész közgyűlés által hangoz-
tatott testvéri hangot mi is örömmel visszhangozzuk és 
bizonyára egyetemes konventünk is örömmel fogadja. A 
lelkek együttérzésében, a társadalmi, irodalmi és egyház-
politikai együttműködésben nyilatkozó egyesülést mindig 
örömmel láttuk és látjuk. 

* A bányai ág. ev. egyházkerület május 21. és 
22-én Budapesten Fabiny T. és Sárkány S. elnöklete alatt 
tartott rendkívüli közgyűlésében pártolólag terjesztette fél 
a budapesti ev. főgimnázium kérvényét, melyben a fen-
tartó testület 18 ezer frt évi segélyt kér az államtól. 
Elfogadta a kiküldött bizottság javaslatát az egyházkerü-
leti gyűlés tanácskozására és ügyrendjére vonatkozólag. 
Szabályrendeletet alkotott a népiskolai tanítók egyházke-
rületi képviseltetése tárgyában, kimondván, hogy minden 
esperességből a tanítók és tanítónők által választott két 
tanító képviselő küldhető a közgyűlésre. Végül beható 
tanácskozás után véleményt mondott az egyházkerületek 
kikerekítésére vonatkozó bizottsági javaslatra. A kerületek 
arányosabb beosztását elvileg helyesli, de a bizottság 
radikális javaslatával szemben, mely tudvalevőleg a kerü-
letek és esperességek határait erősen megbolygatja, azt 
az egyszerűbb és természetesebb indítványt teszi, hogy a 
dunántúli és tiszai egyházkerületek hagyassanak meg mos-
tani kiterjedésökben, csupán a túlnagy bányai egyház-
kerületből csatoltassék át a kicsiny dunáninneni egyház-
kerületbe a négy szomszédos egyházmegye, ű. m. Hont, 
Bars, Zólyom és Nógrád. 

* Az evang. egyetemes gyűlés Budapesten május 
2 3 - 24. napjain folyt le b. Prónay Dezső elnöklete alatt. 
Főtárgya az egyházkerületek arányosabb beosztása volt, 
mire vonatkozólag az egyetemes bizottság javaslata oly 
sok érdekbe ütközött, hogy csupán csak a tiszai egyház-
kerület tetszését nyerte meg. A dunáninneni egészen 
elveté a javaslatot, a dunántúli célszerűbb munkálatot 
sürget, a bányai egyházkerület pedig azzal az egyszerűbb 
javaslattal állt elő, hogy csupán a bányakerület négy 
felső esperessége (barsi, honti, zólyomi és nógrádi) csatol-
tassék a dunáninneni egyházkerülethez, a többiek marad-
janak érintetlenül. Az egyetemes gyűlés a javaslatok 
részletes tárgyalásába nem bocsátkozott, hanem mind a 
bizottság javaslatát, mind az egyházkerületek erre vonat-
kozó nyilatkozatait a zsinat elé terjesztette. A rendes 
államsegély felosztására vonatkozólag az idénre fentartották 
az eddigi gyakorlatot, mindenik egyházkerületnek 6—6 ezer 
forintot adva; jövőre nézve bizottságot küldtek ki fel-

osztási tervezet készítésére. Az 50 ezer frt rendkívüli 
segélyt a közalap javára tőkésítették. Az iglói és buda-
pesti főgimnáziumok államsegélyi kérvényét pártolólag 
terjesztik a közoktatási minisztériumhoz. A gyűlésen 
izgatott hangulat, heves nemzetiségi viták folytak, melyek 
teljességgel nem válnak az egyház javára és becsületére. 

* A debreceni tanszerkiáll ítás rendező bizott-
ságának küldöttségét f. hó 18-án fogadta gróf Csáky 
Albin közoktatási miniszter a képviselőház elfogadó 
termében. A küldöttség Simonffy Imre polgármester 
vezetése alatt, Zádor Lajos és Eötvös K. Lajos igazgató-
sági tagokból állott, a kikhez Kőrössy Sándor, Thaly 
Kálmán és Király Ferenc országos képviselők csatlakoztak. 
A küldöttség vezetőjének szóbeli előterjesztésére a miniszter 
kijelentette, hogy eleitől fogva örömmel és érdeklődéssel 
kiséri a hazafias vállalatot, hogy örömmel fogadja el a 
kiállítási védnökséget, hogy a kormány támogatását 
továbbra is igéri s végre hogy a kiállításon maga is 
jelen akar lenni. A küldöttség azután Berzeviczy Albert 
államtitkárnál járt, ki szintén örömmel fogadta el a neki 
felajánlott nagybizottsági elnökséget. Végül Szathmáry 
György miniszteri tanácsost keresték fel és kérték fel 
igazgatósági elnökül. 

* Gyógy tanfolyam dadogók számára. A vallás-
és közoktatási miniszter Roboz József siketnéma-iskolai 
tanár vezetése alatt Budapesten, a vakok orsz. intézete 
helyiségében, f. évi junius hó 30-ától bezárólag augusztus 
26-áig gyógvtanfolyamot rendeztet a dagogók számára. 
1. Ezen beszédgyógvtanfolyamra ezúttal 20 dadogásban 
szenvedő egyén vétetik fel, s pedig 10 kiskorú (7—16 éves 
fiú avagy leány) és 10 felnőtt (16 éven felüli féríi avagy 
nő). 2. Kezelési díj címén minden dadogó 20 frtot, orvosi 
vizsgálat címén 2 frtot tartozik a felvétel alkalmával le-
fizetni. 3. Kezelési órák a kiskorúak csoportja számára 
az egész tanfolyam ideje alatt (vasár- és ünnepnapi dél-
utánokat kivéve) d. e. 8 —9-ig, d. u. 3—4-ig; a felnőttek 
csoportja számára (u. csak vasár- s ünnepnapi délutáno-
kat kivéve) naponként d. e. 9—10-ig, d. u. 4 - 5 ig tar-
tatnak. 4. Felvétel iránti kérelmek f . évi junius hó 15-ig 
Boboz József siketnéma-iskolai igazgatóhoz Aradra inté-
zendők. A felvételi kérvényhez orvosi bizonyítvány csato-
landó, melyben fel legyen tüntetve, hogy a) a folyamodó 
írni-olvasni tud, b) hogy beszédhibája csakugyan dadogás 
(balbuties, Kussmaul szerint: dysarthria syllabaris), mely 
beszédhiba össze nem tévesztendő a hebegéssel (psellis-
mus, Kussmaul szerint: dysarthria literalis), minthogy a 
gyógytanfolyam ez alkalommal csakis dadogók számára 
rendeztetik. 

* A dunántúli ág. evang. egyházkerület Győr-
ben tartott közgyűlésén, melyben Karsay Sándor püspök 
és Badó Kálmán felügyelő elnököltek, Kossuth Lajos és 
báró Vay Miklós nagy hazánkfiai emlékét jegyzőkönyvileg 
örökítette meg. Az egyházkerületek arányosítása tárgyá-
ban készített javaslatra vonatkozólag a közgyűlés kimon-
dotta, hogy teljesen méltányolja azon okokat, melyek az 
egyetemes közgyűlést arra indították, hogy lépéseket tegyen 
az egyházkerületek arányosítására. Az egyházkerület öröm-
mel fogadna oly arányosítási javaslatot, a mely biztosítékot 
foglalna magában az iránt, hogy törvénynyé válva kiküszö-
bölné az ev. egyház kebléből az itt gyakran megujuló, a 
nemzeti kérdésekből fakadó egyenetlenségeket és a szomorú 
jelenségek helyett oly viszonyokat biztosítana, melyek között 
mint hitsorsosak a béke oltára körül testvérekként egyesül-
jenek. Mégis miután az egytemes gyűlés által kiküldött bizott-
ság javaslata ez iránt nem nyújt megnyugtatást, az egyház-
kerület felkéri az egyetemes gyűlést, hogy a javaslatot vissza-



adva a bizottságnak, hívja fel, hogy a kerületek évszázados 
viszonyainak tekintetbe vételével a kitűzött céloknak meg 
felelőbb munkálatot készítsen. A mennyiben az egyetemes 
gyűlés mégis halaszthatlannak tartaná az arányosítás tervét 
már most tárgyalás alá venni, a közgyűlésnek egyhangulag 
kifejezett óhajtása, hogy ez arányosítás kérdése a százados 
történeti viszonyoknak a közigazgatás, a közoktatás köny-
nyítésének és a vallásos erkölcsi élet emelésének meg-
felelően adassék meg 

* Nagy alapítvány a debreceni főiskolára. Özv. 
Hegyi Mihályné szül. Józsa Eufrozina úrnő gazdag pün-
kösdi ajándékban részesítette a debreceni kollégiumot. A 
főiskola egyetemmé fejlesztésére negyvenezer korona ala-
pítványt tett, mely az alapítólevél értelmében egy tanszék 
alapjául szolgál. Az alapot, mihelyt a kellő összegre megnő, 
a kollégium kormányzósága azon fakultás erősítésére fogja 
felhasználni, a melyiknek kiegészítése azon idő szerint a 
legsürgősebb, vagy legkívánatosabb. — A hitbuzgó urnő 
ez újabb áldozatkészsége fokozatos folytatása azoknak a 
korábbi 10—10 ezer frtos adományoknak, melyekben e 
lelkes hitfelünk a debreceni leányiskolát, valamint az 
országos ref. közalapot részesítette. Kívánjuk, hogy sokáig 
élvezhesse azt a boldogságot, mely a jótékony sziveknek 
egyik édes jutalma! 

* Az állami anyakönyvekről szóló törvényjavas-
latot május 22-én kezdte tárgyalni a képviselőház és két 
napi általános, egy napi részletes vita után általánosság-
ban és részleteiben érdemleges módosítás nélkül elfogadta. 
A javaslat előadója Jellinek Arthur volt. A nemzeti párt 
ellenző szavazatát Kovács Albert azzal indokolta meg, 
hogy előbb a közigazgatást s különösen a községeket kell 
reformálni. A függetlenségi és 48-as párt nevében Szacsvay 
Sándor szólott a javaslat ellen, különösen azért kifogásolva 
azt, mert a választás helyett a kinevezést hozza be ad-
minisztrációnkba. A javaslat ellen még Szapáry Gyula, 
Polonyi Géza, Issekutz Győző, Vajay István, Batthyány 
Tivadar, Sághy Gyula, Apponyi Albert (ki hibáztatja a 
kormányt, hogy a lelkészek kárpótlására nincs tekintettel) 
és Andreánszky Gábor szólt. A javaslatot a támadások ellen 
Hieronymi K. belügyminiszter védelmezte, a lelkészek 
kárpótlására vonatkozólag azt jegyezvén meg, hogy erre 
nézve annak idején a miniszterelnök részletesen nyilat-
kozott. A részletes vitánál Madarász Imre az anyakönyvi 
kerületek nagyobb decentralisatióját, Tóth János az anya-
könyvvezetők választását, Veress József pedig azt sürgette, 
hogy a lelkészek is alkalmaztassanak anyakönyvvezetőkül. 
A miniszter s utána a többség a módosításokat mellőzte 
s a javaslatot eredeti szerkezetében fogadta el. 

* A nem-állami tanárok nyugdíjintézete. A 
képviselőház pénzügyi bizottsága május 21-én tárgyalta 
a nem állami tanárok nyugdíjazásáról szóló törvény-
javaslatot. Fenyvesy Ferencz előadása és Csáky gróf 
miniszter felvilágosításai után a bizottság általánosságban 
s részleteiben érdemleges módosítás nélkül elfogadta a 
törvényjavaslatot. 

* Kit illet a kegyelemév. A dunántúli ref. egyház-
kerületnek a kegyelemévre vonatkozó szabálvrendelete két 
gyűlési határozatból (1875: 230. p.; 1877:'138. pontja) 
összevonva így szól: »a kegyelemév a halálozási csonka-
évet követő egész év, ennek jövedelme az özvegyet és 
a neveletlen árva gyermekeket illeti«. E szabályrendelet 
szerint világos, hogy 1-ször. ha marad a lelkésznek özve-
gye, de kiskorú (a szabályrendelet szerint neveletlen) 
árvája nem: akkor magát az özvegyet illeti a kegyelemév. 

2-or. Ha özvegy és árva marad: akkor ezeket. 3-or. Ha 
csak árvák maradnak: akkor meg ezeket illeti a kegye-
lemév jövedelme. A két első pontra nézve nincs eltérés; 
szerintem a harmadik is, úgy a szabályrendelet szellemét, 
mint betűjét, valamint azt a tisztán emberbaráti szempontot 
tekintve is, hogy a kiskorú árvák apa, anya nélkül talán 
még inkább rá vannak utalva, hogy ne mondjam szorulva 
a kegyelemév jótéteményére, mint ha legalább anyjuk 
van: világos és felre nem magyarázható. És mégis egy 
közelebb fölmerült esetnél az illető egyházmegye esperese 
kétesnek találta a kiskorú árvának a kegyelemévhez való 
jogát s arra utasította, hogy kérje meg az egyház presby-
teriumát s ha az megadja neki a kegyelemévet: akkor 
majd az egyházmegyei közgyűlés elé kerül a dolog s talán 
ott is megadják. Az egyház presbyteriuma dicséretes 
kegyeletességgel megadta az árvának a kegyelemévet. 
Most aztán az egyházmegye elé kerül e dolog. Semmi 
kétségem, hogy az egyházmegye jól tudva a föntmondot-
takat is, méltányolva a gyülekezet szép kegyeletét is, 
helyben fogja hagyni az illető egyház presbyteriumának 
egyedül törvényszerű határozatát. Dunántúli. (A kiskorú 
árvának anya nem létében is joga van a kegyelemévhez, 
mind a hivatkozott szabályrendelet, mind a dolog termé-
szete, mind a más egyházkerületekben fennálló usus 
alapján. Szerk). 

* A beregi ev ref egyházmegyéből örvendetes 
békehangok hallhatók, mióta a megválasztott esperes, Sütő 
Kálmán b.-somi lelkész, lapunk régi munkatársa sok 
huza-vona után a tiszántúli egyházkerület legutóbbi köz-
gyűlése által megerősíttetett. Az új esperes Beregszászban 
az egyházmegye minap tartott közgyűlésén foglalta el 
székét azzal a beszéddel, mely mult számunkban volt olvas-
ható. Az egyházmegye közönsége szives rokonszenvvel 
fogadta régi kipróbált bizalmasát, kit még a társ-elnök, 
a volt ellenfél is lovagiasan és elismeréssel üdvözölt. Mi 
is szeretettel köszöntjük derék elvtársunkat s munkájára 
áldást, megyéjébe egyetértést kívánunk az áldás és béke 
Urától! 

* Egyházpolitika a leányiskolában. Győr város 
közigazgatási bizottsági ülésén szóvá tették, hogy az állami 
polgári leányiskolában a hitoktató lelkész a hittani óra 
alatt egyházpolitikát űz, a polgári házasság kérdését fesze-
geti a serdületlen leányok előtt, persze ultramontán és 
klerikális világításban, sőt ezeket a tételeket, mint valami 
cikória-katekizmust, kérdésekben és feleletekben bemagol-
tatja a leánykákkal. A tanfelügyelő rögtön válaszolt is a 
kérdésre és bemutatta a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek átiratát a győri püspökhöz, a mely épen a tan-
felügyelő felterjesztésére történt. Az átirat így hangzik: 
»A »Győri Hírlap« folyó évi ápril hó 15-iki számát, me-
lyet a győri állami polgári leányiskola róm. kath. hitok-
tatójának a vallásoktatás körének túllépése által elköve-
tett s a kir. tanfelügyelő folyó évi ápril hó 21-én 586. sz. 
alatt kelt jelentésében valóságnak mondott, nagyfokú tapin-
tatlanságáról »Egyházpolitika a leányiskolában« című köz-
leményében tesz említést, tisztelettel oly felkérés mellett 
van szerencsém Címednek megküldeni, hogy a visszaélést 
elkövető hitoktatót saját hatáskörében kérdőre vonni és 
engem bölcs intézkedéséről értesíteni méltóztassék. Kívá-
natos volna, hogy az állami polgári leány-iskolában a 



visszaélést elkövető lelkész a hitoktatástól felmentetnék 
s azzal más lelkész bízatnék meg. — Fogadja stb.« 

* Hadsereg és iskola. Flainmarion Camille nem rég 
kimutatta, mennyit költenek az egyes államok a hadse-
regre és mennyit az iskolára. E számítás szerint az évi 
költség fejenkint így oszlik meg: 

Franciaországban a hadsereg 20, az iskola 3 5. 
Angliában » 18-6, » 3-1. 
Hollandiában » 179, » 3 2. 
Szászországban » 119, » 1-9. 
Würtembergben » 11 9, > 1-9. 
Bajorországban t> 11-9. » 29. 
Poroszországban 10-2, > 215. 
Oroszországban > 10 2, » 0 15. 
Dániában » 8-8, » 4 1. 
Olaszországban » 76 , > 18. 
Belgiumban » 6-9, » 2 3. 
Ausztria-Magyarorsz. » 6-8, » 16. 
Svájcban » 4-1, » 4 2 

frankba kerül egyenlően elosztva egy-egy állampolgárnak. 
Egyedül Svájc az az ország, hol magasabb az isko-
lára adott áldozat a véradónál s egyedül Oroszország az. 
melyben kevesebbet költenek az iskolára, mint nálunk. 

* Gyászrovat. A magyar tudományos világot és 
a ref. egyházat e héten kettős gyász érte. Kolozsvárit 
e hó 22-én hunyt el Felméri Lajos egyetemi professzor, 
neveléstudományi író, íöbb tudományos egyesület tagja, 
a kolozsvári egyetemnek jövő évre választott rector 
inagnificusa. Temetése nagy részvéttel május 24-én volt 
Kolozsvárit. Nekrologját mai számunk közli. — Budapesten 
május 24-én FrÖhlich Iióbert, a m. t. akadémia könyv-
tárnoka és levelező tagja élete 51-ik évében hosszas szenvedés 
után meghalt. Szerenv, csendes, de alapos tudós volt 
abból a ritkuló fajtából, kik a tudományban a céltudatos, 
ernyedetlen munkát szeretik s a szolid építést kedvelik. 
Az ókori történelem és az epigrafia terén búvárkodott s 
e téren szaktekintély volt, kit a németek világhírű epigráfusa 
és historikusa, Mommsen is nagyra becsült. Frőhlich 
1844-ben Pesten született, elemi és középiskoláit a fő-
városban végezte, 1863. oktober 8-án Felméri vei egyidejűleg 
a ref. theol. akadémiára iratkozott be s 1867—68-ban 
lelkészi oklevelet szerzett., sőt 1868—71-ig Baranyában 
Somogyban segédlelkészkedett is. 1871-ben a pesti ref. 
főgimnázium tanárává választatott, innen 1874-ben a 
pesti ág. ev. főgimnáziumhoz ment át, hol egész 1893-ig 
tanárkodotf, a mikor a m. t. akadémia könyvtárnoka lett s 
csupán az egyetemen működött mint magántanár. Somogy-
ban ismerkedett meg Sarkady alsoki ref. lelkész leányával, 
Katalinnal, kivel 23 évig boldog házasságban élt, s szép 
családot alapított. A tudomány müvelése mellett haláláig 
megőrizte vallásos hitét és erős egyháziasságát. Nejével 
és négy gyermekével valódi keresztyén családi életet élt. 
Temetése az akadémia, a tudományos körök, az ev. és ref. 
tanárok jelenlétében nagy részvéttel folyt le május 25-én. 
Ravatala fölött Hamar István püspöki titkár mondott 
szép beszédet és kenetes imát, az akadémia nevében 
Pauer Imre titkár búcsúztatta el. Béke hamvaira! 

* Német nyelvet tanulók figyelmébe! Asszonyi 
Adolf, tanító Szepes-Bélán, nagyobb tanulókat a nyári 
szünidő alatt teljes ellátásba és német nyelvtanításra 25, 
és kisebb tanulókat az iskolai évben 17 frtnyi havi 
fizetés mellett kész házába fogadni. Az ügy iránt érdeklődők 
forduljanak egyenesen a nevezett tanítóhoz Szepes-Bélára. 

P á l y á z a t . 
A karczagi ev. ref. gimnáziumnál az 1894—95. 

tanévre betöltendő a magyar-német, esetleg latin-német 
tanszék. 

Heti óraszám 18—20. 
Ezen állással, ha okleveles tanár választatik, 1000 frt 

törzsfizetés s 200 frt lakáspénz, ha pedig képesítéssel 
nem biró helyettes-tanár választatik, 800 frt fizetés jár, 
évnegyedenként előre fizetve. 

A megválasztott tanár állomását 1894. szept. 1-én 
tartozik elfoglalni. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. A megválasztott oklev. tanár egy évi sikeres 
működés után véglegesíttetvén, kötelezett tagja a tiszán-
túli ev. ref. tanári nyugdíjintézetnek. A fentartó testület 
belépett a létesítendő országos tanári nyugdíjintézetbe 
ugy, hogy a tanárok csak a fizetésük után járó százalékot 
fizetik. 

A helyetles-tanárul alkalmazott oklevele megszerzése 
után nyomban rendes tanári fizetést kap. 

A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanul-
mányaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó 
okmányaik kíséretében /'. évi junius 24-ig alólirotthoz 
küldjék be. 

Karczag, 1894. május 18. 
Hajnal Elek, 

1—2 az igazgató-tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 

Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 
főgimnáziumban az 1894/5. tanév kezdetével egy rendes 
classica philólogiai tanszék lesz betöltendő, mely a latin 
és görög nyelv, esetleg a görög-pótló Írod. olvasmányok 
tárgyainak tanításával van egybekötve. 

Kötelező hetenkénti órák száma 20—22. 
E tanszékre okleveles ev. ref. tanárok pályázhatnak. 
Rendes tanár alapfizetése 1200 (ezerkétszáz) forint, 

lakáspénzül 200 (kétszáz) forint. Helyettes tanár fizetése 
800 (nyolcszáz) forint. 

A rimaszombati egyesült prot. főgimnázium tanári 
kara bejelentette a felekezeti tanárok állami nyugdíjinté-
zetébe való belépését. 

A kinevezés joga a nmélt. vallás és közoktatási 
miniszter urat illeti, ennélfogva a kellően fölszerelt folya-
modványok a nmélt. vallás- és közoktatási miniszter úrhoz 
intézve a rimaszombati egyesült prot. fŐgimnáiani igazgató-
ságához küldendők. 

A pályázat határideje f . évi július 15-dike. 
A kinevezendő szeptember 1-én tartozik tanszékét 

el foglalni. 
Rimaszombat, 1894. május 22-én. 
Az igazgató-választmány megbízásából: 

1—2 A főgimnáziumi igazgatóság. 



P á l y á z a t . 

A sárospataki ev. ref. jogakadémián újonnan rend-
szeresített nyolcadik tanszékre pályázat nyittatik. 

Ezen tanszék tárgyai: 
1-ször a magyar kereskedelmi és váltójog: 
2-szor a magyar közjog; 
3-szor a magyar bányajog. 
A kötelezett heti óraszám : 10. 
Évi fizetés a lakbérrel együtt 1600 frt és minden 

öt évi szolgálat után 100 frt korpótlék, mely 400 frtig 
emelkedhetik. 

A tantárgyak fentebbi csoportosítása azonban csak 
ideiglenes. 

Felhivatnak mindazok, kik a nevezett tanszéket el-
nyerni óhajtják, hogy életkorukat, végzett tanulmányaikat 
és eddigi működésüket igazoló okiratokkal felszerelt folya-
modványukat, melyhez rövid életrajzukat (curriculum 
vitae) csatolják, folyó 1894. julius hó 3l-ig a sárospataki 
ev. ref. akadémia igazgatói hivatalához nyújtsák be. 

Sárospatak, 1894. május 20-án. 
Az igazgatóság. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. ev. kerületi kollégium államilag 

segélyezett főgimnáziumában három rendes tanszékre hir-
dettetik ezennel pályázat ú. m. 

1-ször természettan és mennyiségtanra, 
2-szor magyar nyelv és irodalomra (ideértve a görög 

nyelv helyett választható irodalmi tanulmányt is), 
3-szor elassiea philologiára (latin és görög). 
Ezen tanszékek közül az elsőt a kollégiumi párt-

fogóság tölti be, a másodikat (magyar nyelv és irodalom) 
és harmadikat (classica philologia) pedig a kollégiumi 
pártfogóság meghallgatása után a nm. vallás- és közökt. 
magyar kir miniszter. 

A nevezett szakokra képesítettek felhivatnak, misze-
rint szabálvszerüleg felszerelt kérvényeiket a kollégium 
főgimnáziumának igazgatóságához címezve f . évi junius 
15-kéig küldjék be. 

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanár vá-
lasztatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmazta-
tik a rendes tanári fizetéssel, mely jelenleg 1000 frtnyi 
évi fizetés, 200 frt lakpénz és 50 frtnyi 10 évi korpót-
lékból áll, de a pártfogóság határozata értelmében leg-
közelebb fel fog emeltetni. Ha pedig olyan pályázóra 
esnék a választás, a ki még nem volt alkalmazva, akkor 
ennek fizetése az első két évre, mint próbaévre 800 frt 
és 100 frt lakpénz, azután pedig (feltéve, hogy képesítési 
oklevéllel bír) a fent kitett rendes tanári fizetés. 

E tanszékekre csak protestáns vallásúak pályáz-
hatnak. 

Az állások f. évi szept. l- jén elfoglalandók. 
Kelt Eperjesen, 1894. ápril 7-kén. 

Dr. Schmidt Gyula, 
1—2 kollégiumi felügyelő. 
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P á l y á z a t . 

A kisújszállási államilag segélyzett ev. ref. főgimná-
zium igazgató-tanácsa a következő rendes tanszékekre 
hirdet pályázatot: 

1-ször német-magyar nyelv és irodalom, 
2-szor ó-classica-philologia. 
E tanszékek a nagyméltóságú vallás- és közoktatási 

m. kir. miniszter úr kinevezése alá esnek, az alkalmazott 
azonban egy évi sikeres működés után fog állandósíttatni. 
Előnyben részesülnek, a kik tornatanári képesítéssel is 
birnak. Ezek alkalmazásuk esetén külön díjazásban ré-
szesülnek. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. Mindaddig, 
míg az orsz. tanári nyugdíj életbe nem lép, a tiszántúli 
ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj- és gyám intézetnek 
köteles tagjai lesznek. 

Oklevéllel nem biró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben mint helyettes tanárok nyernek alkalmazást 
helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése 1200, azaz egyezerkétszáz frt 
(2400 korona), kétszáz forint lakpénz (400 korona) és 
négy ízben 50—50 frt (100 korona) ötödéves pótlék. 

A helyettes tanár fizetése 800, azaz nyolcszáz forint 
(1600 korona). 

A megválasztott s megerősített tanárok tanszékeiket 
székfoglaló értekezéssel tartoznak elfoglalni. 

A pályázók a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úrhoz intézett folyamodványaikat legkésőb-
ben folyó évi június 15-ig az alúlirott elnökségnél nyújt-
sák be. 

E folyamodványukban életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, képesítésük, eddigi 
netáni alkalmazásuk okmányokkal igazolandók. 

A kinevezett vagy megválasztott folyó évi szeptember 
1-ső napján tartozik hivatalát elfoglalni, szükség esetén 
köteles más rokon tantárgyakat is előadni. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. főgimn. igazgató-taná-
csának 1894. évi május hó 15-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
2 — 2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

P á l y á z a t . 

Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref. 
székely Mikó-kollégiumhoz, mint főgimnáziumhoz az ének-, 
zene- és tornatanílói állomásra pályázat hirdettetik. 

Javadalom külön-külön 400 frt, melyhez a zene-
tanításért 200—250 frt mellékjövedelem is járulhat. 

Felhivatnak a pályázók, hogy szabályszerű képesítte-
tésüket, szolgálati okmányaikat feltüntető folyamodványai-
kat folyó évi június hó 20-ig a kollégiumi Elöljáróság-
hoz címezve nyújtsák be. 

Előnyben részesülnek azok, kik ének-, zene- és torna-
tanításra együttes képesítéssel birnak, mely esetben évi 
fizetésük 8ó0 frt és mellékjövedelem s ha az illető az 



internátusban felügyelet teljesítésére is vállalkozik : lakás 
és teljes ellátáson kívül még 150 frt pótlékban is részesül. 

Egy évi sikeres működés után állandósíttatik és 
nyugdíjigényt nyer. 

A sepsi-szentgyörgyi ev. ref. székely Mikó-kollégium 
Elöljáróságának 1894. május 20-án tartott üléséből. 

T)r. Székely Bendegúz, 
2—2 igazgató. 

P á l y á z a t . 
A miskolci államilag segélyezett ev. ref. főgimná-

ziumnál pályázat hirdettetik: 
1. Rajztanári állásra. Évi fizetése 1000 frt o. ért. 

Ezenkívül a rendkívüli szabadkézi rajztanításért egy-egy 
növendéktől évenkint 4—4 frt fizettetik. 

2. Földrajz és természetrajzi helyettes tanári állásra. 
Évi fizetés 800 frt o. ért. 

Mind a két állásra csak ev. ref. vallásúak pályáz-
hatnak s folyamodványaikat legkésőbb f . évi junius hó 
25-ikéig alóliroithoz küldjék. Életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, középiskolai képe-
sítésök s eddigi netáni alkalmazásuk okmányokkal iga-
zolandók. 

A rajztanár egy évi próbaidő után állandósíttatik, 
ha kellő sikert mutat. 

A helyettes tanári állás rendszeresítése pedig a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi magv. kir. minisz-
térium jogkörébe tartozik. 

A megválasztott tanár f. év szeptember 1-én tarto-
zik hivatalát elfoglalni s ez időtől kapja fizetését is. 

Kelt Miskolcon, az ev. ref. egyháztanács 1894. május 
3-án tartott ülésében. 

Mikuleezky István, 
3—3 főgondnok. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa pályázatot hirdet: 
1-ször az ének-, 
2-szor a tornatanári állásokra. 
Az ének-tanári állásra csak ev. reform, vallásúak, 

a tornatanári állásra általában prot. vallásúak pályáz-
hatnak. A megfelelő képesítéssel biró megválasztott tanárok 
egy évi próba-idő után véglegesítetnek. 

Oly egyének, a kik az éneken kívül a tornataní-
tásra is képesítve vannak, előnyben részesülnek. 

Az énektanár heti óráinak száma 12, a torna-
tanáré pedig 16. 

Ez állások mindegyike 400, azaz négyszáz forint 
fizetéssel van javadalmazva. Az ének- és tornatanítás egy 
kézben is egyesíthető, mely esetben fizetése 800, azaz 
nyolcszáz forint. 

Pályázók az igazgató-tanácshoz címzett folyamod-
ványaikat alulírott igazgató-tanács elnökéhez legkésőbb 

junius 15-ig küldjék be. E folyamodványokban életkoruk, 
vallásuk, családi állapotuk, hadkölelezettségi viszonyaik, 
képesítésük, eddigi esetleges alkalmazásuk okmányilag 
igazolandók. 

A megválasztolt tanár szeptember hó 1 -jén tartozik 
hivatalát elfoglalni. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. főgimnázium igazgató-
tanácsának május 15-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
2— 2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-

názium igazgató-tanácsa pályázatot hirdet vallástan i 
tanszékre. 

A képesített és megválasztott rendes tanár egy évi 
próba-idő után véglegesítetik. 

Fizetése : 600, azaz hatszáz forint. 
Kötelessége: A gimnázium nyolc osztályában a vallás-

tannak a konventi tanterv szerint tanítása, és a téli hóna-
pokban ifjúsági isteni tisztelet tartása. 

A pályázók az igazgató tanács elnökéhez címezzék 
folyamodványaikat. E folyamodványukban életkoruk, lel-
készi képesítésük, eddigi netáni szolgálatuk okmányokkal 
igazolandók. 

A pályázati kérvények az alulírott igazgató-tanács 
elnökéhez legkésőbb folyó évi junius hó 15-ig külden-
dők be. 

A megválasztott folyó év szeptember hó 1-ső nap-
ján tartozik hivatalát elfoglalni. 

Kelt Kisújszálláson az ev. ref. főgimnázium igazgató-
tanácsának 1894. évi május 15-én tartott üléseben. 

Gulyás Lajos, 
2—2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. ref. VI. osztályú gimnázium üresedésbe 

jött egyik tanszékére pályázat hirdettetik. 
Tantárgyak : mennyiségtan, mértani rajz és szépírás. 

Szabadkézi rajz előnyt ad. 
Évi fizetés 2400 ,azaz kétezernégyszáz korona (1200 

forint), évnegyedi előleges részletekben a gimnáziumi pénz-
tárból. Ezen összeg tanárjelöltek számára is teljes egé-
szében biztosíttatik. 

A megválasztott tanár vagy tanárjelölt két évi sike-
res működés után állandósíttatik, utóbbi csak azon esetre, 
ha időközben tanári oklevelet szerez. 

Kellően felszerelt pályázatok f . évi julius első nap-
jáig alulírotthoz küldendők. 

Békés, 1894. május 19 én. 
Szegedi Károly, 

ev. ref. lelkész, a gimn. igazg. 
2—2 tanács elnöke. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesz l í í s í j í : 
IX. kerlllet, Pij/a-utra 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az 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. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr ; egétsz évr« : » frt. 

Egyes szám ára 90 kr. 

»A jövő egyháza.« 
így nevezi Görömbey Péter, Nagy-Kálló 

érdemes lelkipásztora azt az egyházat, melynek 
képét »A jövő egyháza® című röpiratban evan-
géliumi nemes idealizmussal s nagy gyakorlati 
érzékkel, jövőbe tekintő éleslátással s a jelenkor 
hibáit feltáró férfias bátorsággal, határozott kör-
vonalakban, biztos kézzel megrajzolta. Az egy-
házi korkérdéseket tiszta elvi alapon, de egészen 
gyakorlatilag tárgyaló füzetke nagyon megér-
demli, hogy agyon ne hallgattassék, hanem eszme-
csere tárgyává tétessék, kivált ebben a Lapban, 
mely »A jövő egyházaa eszméit régóta fejtegeti 
s programmszerűleg sürgeti. 

Milyen az a jövő egyháza? »A jövő egy-
h á z á é n a k egészen más lesz a hivatása, rendel-
tetése, mint a múltnak volt. Sok tekintetben 
egészen másnemű teendők várakoznak mind az 
egyház egyetemére, mind az egyház szolgáira, 
a lelkipásztorokra »a jövőben, mint a melyeket 
végeztünk egyenként és egyházilag is a múlt-
ban. « Az iskolából az egyház kiszoríttatván az 
állam által, »befolyását más úton-módon kell 
keresnie a hívek egyetemére; más eszközökhöz 
kell nyúlnia az Istenországa építése érdekóbencc; 
»az evangélium erejével, szellemével, a ker. vallás 
jótékony melegével az egyes emberek, a családok, 
a társadalom, az emberiség életét — a sok visz-
szásság, nyomor és szenvedés enyhítése mellett — 
kedvessé, vonzóvá és boldogítóvá® kell tennie. E 
végből az egyháznak »oltalmába kell vennie az 
embert s szerető gondjával, éber figyelmével, 
gyámolító és vezető kezével át kell kisérni az 
egész életen, bölcsőtől a koporsóig.« A jövő 
egyháza tehát lelkeket gondozó vallás-erkölcsi 
intézmény lesz. 

A lelkek evangéliumi gondozása G. szerint 
már a születéskor mindjárt megkezdendő s egész 
a sírig szüntelen teljesítendő. E végből sürgeti, 
hogy újítsuk fel az egyházkelés régi jó szokását, 

kisérjük figyelemmel a gyermekek nevelését az 
óvóktól kezdve az iskola minden fokán, vegyük 
át mi lelkészek az iskolai vallástanítást minden 
fokon, tanítsuk magunk a konfirmándusokat, az 
ismétlő iskolákat vegyük vallásos gondozásunk 
alá, a legényeket gyűjtsük ifjúsági egyesületekbe, 
a házasuló feleket vegyük lelki oktatás alá. Ezek 
a főbb lelkipásztori teendők a gyermekek és 
mindkét nemű ifjúság gondozása érdekében. 

A felnőttek lelki gondozására első sorban az 
evangélium prédikálását sürgeti, még pedig a tiszta 
evangélium bibliai és egyszerű hirdetését, vasár-
nap és ünnepnap délelőttjén prédikáció, hétköz-
nap ós ünnep délutánonként bibliamagyarázat 
alakjában. Itt az a fődolog, hogy lélekkel ós 
hittel hirdessük az evangéliumot, azzal a meg-
győződéssel, hogy az evangélium Istennek hatalma 
minden hívő üdvösségére. Másik eszköze a fel-
nőttek gondozásának a presbyteriúm, melyet vissza 
kell állítani eredeti hivatásába, hogy ne csak 
adminisztráljon és építkezzék a külső egyházban, 
hanem a vallás-erkölcsi céloknak is szolgáljon 
a belső egyházban. Közelebbről szervezni kell 
a diakónust intézményt minél előbb, hogy ebben 
és a presbyteriúm ar ra való elemeiben állandó 
szerve ós közege legyen az intenzivebb vallás-
erkölcsi munkásságnak s különösen a belmissziói 
tevékenységnek. A belmissziói tevékenységet a cura 
pastoralissal kell kezdeni s kiterjeszteni az egy-
háztagok szerencsés vagy szerencsétlen állapotára, 
betegségére, házasságára, temetésére s minden 
jelentősebb életmozzanatára, melyek tapintattal 
és óvatossággal mind-mind alkalmul kínálkoznak 
a hívekkel való érintkezésre. Magának a cura 
pastoralisnak az a titka és ereje, hogy közvet-
lenül és személyesen minél többet foglalkozzunk 
az egyes egyháztagokkal. Az egyéni cura pasto-
ralist továbbá ki kell egészíteni a társulati vagy 
egyesületi úton való lelkigondozással. Er re alkal-
mas eszközül kínálkoznak a vallásos összejöve-
telek, az olvasókörök, az énekkörök s az ezekben 



tar tandó felolvasások és eszmecserék; továbbá 
a vallásos olvasmányok, iratok és lapok terjesz-
tése, valamint a népkönyvtárak szervezése. Az 
egyesületi tevékenység a szükség szerint több 
oldalú lehet; melyek felölelhetik a közművelő-
dést és az anyagi boldogulást is, de fődolog a 
vallás-erkölcsi szellemnek, a jótékonyság és ker. 
szeretet lelkének felébresztése és megszilárdítása, 
hogy az egyház valódi hit- és szeretet-közösséggé 
alakuljon, melyben Istenországa terjedést, az inség 
és nyomor enyhítést, a beteg lélek gyógyulást, 
s az árva gyámolítást nyerjen. 

íme a jövő egyházának képe — nagy kör-
vonalakban megrajzolva. Vonzó, életteljes, de 
mindenekfelett evangéliumi keresztyén vonások-
ból álló kép. Ebben az egyházban a lelkész nem 
anyakönyvmásolással, nem kivonatok és statisz-
tikai kimutatások készítésével, nem katona-, árva-
illeték-, adó- stb. ügyi adminisztratív teendőkkel 
vesződik, hanem igazi Jézusi küldetést, lelki-
pásztori hivatást teljesít, hitet éleszt, szeretet-
munkát vezet, lelkeket nevel és tart meg Isten-
országa számára. Az ily egyházban a presbyterek 
és gondnokok nem csupán kormányoznak és 
külsőleg építkeznek, hanem mint diakonusok, 
mecenások vagy munkások, kiki a neki adott 
talentum szerint, tényleg részt vesznek a gyü-
lekezet vallás-erkölcsi fejlesztésében, a belmisz-
sziói tevékenység különböző ágaiban, tehát az 
egyház belső építésében is. Az ily gyülekezetben 
a Krisztus lelke él és uralkodik, ker. közszel-
lem képződik ki, mely az evangélium örökifjú 
erejével növeli a jót, irtj 3. cl gonoszt, enyhíti a 
nyomort, s a szivekben megszilárdítj a a békét 
ós boldogságot. 

A sok érdekes vonás mellett különösen két 
dolog ragadja meg a figyelmes olvasó lelkét 
ebben a Görömbey-festette képben. Egyik az az 
erős hit, melynek szilárd meggyőződése, hogy 
ezek a dolgok kitartó munkával lassanként ná-
lunk is megcsinálhatok. Bel- és külföldi analó-
giák és találó példák egész sorával illusztrál és 
bizonyít a mellett, hogy a jövő egyháza nem 
képzeleti utópia, hanem elérhető valóság. S 
ezt a hitét G. is a r ra az erőre építi, melyre az 
apostoli és reformáló lelkek minden időben tá-
maszkodtak, s melyre a ki épít, szilárd alapon 
épít, t. i. az evangélium isteni erejére. G. hiszi 
s minden szavából kiérezni, hogy az evangélium 
Isten hatalma minden hivő üdvösségére. E hittel 
és e hitből van megrajzolva a jövő egyházának 
a képe, s ép ezért helyesen van megrajzolva; 
mert a vallás-erkölcsi ós egyházi életet ma is 
csak az az isteni erő fogja megújítani, a mely 
Jézus Krisztus által megállapította, az apostolok 
által elterjesztette, a reformátorok útján meg-

javította, mikor elfajult. Ez az isteni gyökérből 
nőtt s ezért diadalt remélő, heroikus hit a jövő 
egyházának felépítő ereje. S ez az egyik, a mi 
megragadta figyelmemet a G. fejtegetéseiben. 

A másik az egyházépítő erőnek az eszközei. 
Egyszerűek és természetesek ezek is, s ép azért 
biztosak is. A jövő egyházának építő eszközei 
G. szerint egyfelől az egyháztársadalmi tevékenység, 
az egyházi sajtó s a vallás-erkölcsi nevelés, másfelől 
az egyházi élet anyagi szervezése. Lényegileg tehát 
kétféle eszköz: a lelki regeneratio és az anyagi reor-
ganisatio eszközei. Mindaz, a mit a vallás-erkölcsi 
élet megújítása végett a családi és iskolai nevelés 
által, a gyülekezeti és egyetemesebb egyesületi 
úton, a belmisszió különböző nemei, valamint a 
sajtó által elérni akarunk: végeredményében egy-
azon célt, a lelkek vallásos megújítását, az egyéni 
és keresztyén szellem megújulását célozza; s 
viszont mind az, a mit a gyülekezetek anyagi 
rendezése ós fejlesztése érdekében, az egyházi 
tisztviselők fizetésének javítása végett az adózás 
reformja, gyám intézet szervezése, lelkészfizetés 
minimuma stb. nevek alatt sajtóban és tanácsko-
zásokban szellőztetünk: mindez végeredményé-
ben ama másik nagy cél érdekében, t. i. az egy-
ház anyagi organisatiója érdekében történik. 

Végül az is figyelemre méltó »A jövő egy-
háza i írójánál, hogy ő az egyházépítés belső és 
külső eszközeit, igen helyesen, nem elkülönítve, 
hanem együttesen, mondhatnám párhuzamosan 
kívánja működésbe hozatni. Nemcsak regenerálni, 
hanem organizálni is a k a r ; nemcsak a lelkiek-
ben való megujulást sürgeti, hanem az anyagi 
rendezkeclést is. Tudja, látja, hogy e kettő össze-
tartozik, miként a lélek és a t e s t ; tudja, látja, 
hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
Istennek minden igéjével. Ez a ker. eszmékben 
gyökerező reálizmus állandó vonása »A jövő 
egyháza« írójának. 

Mi midőn e korszerű kis füzetben vázolt 
eszmékre rámutatunk, azt szeretnők ezzel elérni, 
hogy ezekkel az eszmékkel, tervekkel, törekvé-
sekkel minél többen és minél behatóbban fog-
lalkozzanak. Mert két dolog előttünk teljesen 
bizonyos. Egyik az, hogy egyházunknak mind 
belső, mind külső élete gyökeres javításra szo-
rul s ez a munka immár halaszthatatlan. Másik 
az, hogy a javításhoz szükséges erkölcsi ós 
anyagi erők abból a kimeríthetetlen erőforrás-
ból merítendők, mely Istennek hatalma minden 
hivők üdvösségére. A kik ebből az erőforrásból 
merítenek, azok biztosan építenek az egyháznak 
mind lelki, mind testi életében. 

Vajha minél többen merítenének, hogy minél 
többen és minél többet építhetnének! 

Sz. F. 



Viszhang Alsó-Baranyából Felső-Baranyába, 
A »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap* mult évi 

folyamában Ágodi és Turi Lajos felső-baranyai lelkészek, 
egyrészt az ottani aggasztó egyházi viszonyokat ismertetik, 
másrészt nézetüket közlik, hogy minő eszközökkel lehetne 
ez aggasztó állapotot megszüntetni. 

Az aggasztó állapotot azon körülményekből követ-
keztetik: »Ha a népnek bármi teherkönnvebbülésre nvilik 
kilátás*, hogy ezt az embertelenül súlyosan terhelt alsóbb 
néposztály alkalom adtán meg is fogja ragadni: a felől 
ne kételkedjék senki sem. Hogy azok a nagyszámú egy-
háztagok, kik templomba soha, vagy felettébb ritkán 
járnak, a vallásszabadság kimondása esetén, a könnyítésre 
adott bármely legcsekélyebb alkalmat fel fogják használni, 
az több, mint bizonyos és hogyha a kényszer lánca csak 
egy kapocscsal tágul is, menekülni igyekvendenek: azt már 
maguk sem titkolják. Népes, fényes, intelligens és ren-
dezett anyagi viszonyú egyházainkban a felekezetnélküli-
ség farkasa kevés prédára fog szert tehetni, kiváltképen 
ott, a hol az egyházi törzsvagyon, kegyes alapítványok 
és birtokaránylagos egyházi adózás gazdagnak és szegény-
nek könnyebben elviselhetővé teszik az eddig sem nehezen 
hordott egyházi adózást. Ámbár az is tény lesz, hogy 
evangélizáció nélkül és lelkipásztori ^rászolgált* bizal-
matlanság 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.« 

Az aggasztó állapot megszüntetésére nézve pedig 
remediumul ajánlják, hogy a lelkészek tanítsák a vallást, 
gyakorolják jól a pásztori gondozást és az egyházi fegyel-
met, a vallás és erkölcsszabályait vegyék figyelembe, s 
különösen a birtokaránylagos fizetést léptessék életbe. 

Alsó-Baranyában a viszonyok több tekintetben hason-
lók. Itt is mint Felső-Baranyában meg van az aránytalan 
kivetés és lukma fizetés, talán némely helyen még a 
közalap is aránytalanul van kivetve. Azonban ugy tetszik, 
mintha a sötét fellegek kezdenének oszolni, mintha kiderülne 
az ég, és a pirkadó hajnal beragyogna, minthogy tudomásom 
szerint Alsó-Baranyában némely egyházban maga a presby-
terium hozza javaslatba a birtokaránylagos kivetést. A 
nazarénizmus, ha toborzott is híveket, de az utóbbi időben 
mint örvendetes jelenség felemlíthető, nemcsak hogy nem 
szaporodnak, de inkább fogynak. 

Ehhez képest ha van elég ok az aggodalomra, de 
van elég biztató és vigasztaló ok is, szintúgy a jelenben 
mint a mültban, melyeket a reformáció-történelem fényes 
lapjaiból meríthetünk, melyek e szózatot hangoztatják 
felénk : Mitől féltek kicsiny hitűek ?! 

A reformáció történelme nyújtja nekünk azon arany-
fonalat, azt a szilárd alapot és biztosítékot, hogy a rajta 
épített alkotmány ledönthetetlen erős, minélfogva a jövőbe 
bizalommal tekinthetünk. Tudjuk ugyanis, hogy az 1523-ki 
budai országgyűlésnek 54-ik cikke szerint: »a lutheránusok 

és pártfogóik, mint nyilvános eretnekek s a boldogságos 
Szűz ellenségei, fej vétellel és jószágkobzással büntettetni« 
rendeltetnek. E törvény alapján II. Lajos király 1524-ben 
parancsot küldött a törvényhatóságokhoz, mely szerint 
Luther iratai országszerte felkerestetni és elégettetni, ezen 
munkáknak nemcsak terjesztői, hanem olvasói is jószágaik 
elkobzásával fenyegettetnek; és hogy valamennyi lutheránus 
az országból kiirtassék, e végre bárhol találtatnak, nem-
csak az egyházi, hanem a világi személyek által is szabadon 
eifogattassanak és megégettessenek. 

Emlékezzünk vissza Belgiojoso Barbiano Jakab kassai 
főkapitányra, ki 1604. január 6-án Budolf parancsából a 
kassai főegyházat, mely a helybeli protestantizmusnak 
imaházul szolgált, fegyveres kézzel elfoglalta, és a káp-
talannak átadta, s valamennyi evangélikus lelkész kiűzetett 
a városból. Ismerjük Pázmán Péter műveit, ki inkább 
akarta, hogy pusztuljon el az ország, mint protestáns 
templomok emelkedjenek. Hát Draskovics, ki kardja mar-
kolatához nyúlt gyűlés alkalmával s örök ellenségeskedést 
esküdött mindazoknak, kik a r. kath. vallás elnyomására 
törekednek. Előttünk van Szelepcsényi térítési műve, 
Kolonics, Bársony és társaik térítési buzgalma. Szelepcsényi 
mint törvényes ügyekben királyi helytartó maga elé idézte 
a protestáns lelkészeket, hogy merényleteikről számot 
adjanak. Megjelent 33, s Majláth Miklós királyi ügyigazgató 
azon vádat emelte ellenök, hogy nemcsak a katholikusokat 
általában, hanem az uralkodóház összes tagjait is bálvány-
imádóknak címzik, hogy a szenteket, a boldogságos szüzet, 
magát a feszületet is gyalázó kifejezésekkel illetik, minél-
fogva mint az isteni és a földi felségnek sértői büntetést 
érdemelnek. 

A bányavárosok ez üldözések miatt I. Leopoldhoz 
folyamodtak, kinek tanácsosai a folyamodókat Szelepcsényi-
hez utasították, ki 1674. márc. 5-ére valamennyi protestáns 
lelkészt és iskolatanítót Pozsonyba idézett, s oly alaptalan 
vádat emelt ellenök, mintha ők a budai basának ígéretet 
tettek volna, hogy 50.000 tallért kap, ha minél több 
pápista lelkészt elfogat. Bár a vád alaptalannak bizonyult, 
mind a mellett kik térítvényt nem adtak magukról, gálya-
rabságra hurcoltattak, és 150 börtönbe záratott. Végre 
ki ne ismerné Caraffa Eperjesi vérengzését, kiről még 
Bink történetíró is így ír: »So rühmlich diese Standbaftigkeit 
des Wiener Hofes den Türkén gegenüber erscheint, so 
sehr ist es zu bedauern, dass der Glanz der erfochtenen 
Siege durch die Grausamkeit befleckt wurde, mit welcher 
der unmenschliche Antonio Caraffa zu Eperjes die angeb-
lichen Theilnehmer einer kaum wirklich bestandenen Ver-
schwörung verfuhr*. 

Ezen üldözések gyászos szakában voltak állhatatos, 
nemeslelkü protestánsok, kik a vallásszabadság fényes 
lobogóját magasra emelték, mint a Bákócziak, Bethlenek, 
Bocskaiak, sőt Zrínyi Miklós is azt mondta a vallás 
szabad gyakorlat után esedező protestánsoknak: »én más 
vallású vagyok, de kegyelmetek szabadsága az én szabad-
ságom, a kegyelmeteken ejtett sérelem rajtam ejtett sérelem.* 
Hányszor megtörtént, midőn a protestánsok a törvényekre 
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és a békekötésekre hivatkoztak, némelyek — mint Eszter-
házy Pál, Nádasdy Ferencz, Erdődi György és a klérus 
tagjai — azt mondták: »Soha se emlegessétek a fegy-
veres kézzel irt törvényeket, hol van Bocskay István, hol 
van Bethlen Gábor, hol van Rákóczy György, kik foganatot 
reméltethetnének az erőködésekkel?« »Mi azelőtt sem biz-
tunk azokban — mondák a protestánsok — kiknek lehelle-
tök csak orrukban volt, hanem biztunk abban, kinek ma is 
azon mindenható ereje van, hogy valamint ama dicsőült 
fejedelmeket az ő tiszteletének oltalmazására előállította, 
ugy most cséplés mellől Gedeonokat, a juhok mellől 
Dávidokat állíthat elő Izrael szabadítására.« 

Rudolf király idejében 1604-ben szintén kérték a 
protestánsok a szabad vallásgyakorlatot, az elfoglalt tem-
plomok visszaadását, de Rudolf nem hogy tekintetbe vette 
volna a kérvényt, hanem az országgyűlési végzésekhez 
önkényesen még egyet hozzá tett, melynek ez volt értelme : 
Miután a király, királyi elődei példájára, őszinte híve a 
római kath. egyháznak, ezt Magyarországon is oltalmazni 
és terjeszteni szándéka; és e célra saját elhatározásából 
és királyi teljhatalmánál íogva, megerősíti és megújítja 
mindazon rendeleteket, törvényeket és intézményeket, melyek 
szent István király és utódai által a római-katholikus 
hitvallás fentartására és előmozdítására hozattak. Hogy 
pedig ezentúl a vallásügy miatti feleselések az ország-
gyűlést egyéb teendőiben ne háborgassák, ilyetén újítók 
és rendbontók másoknak is elrettentésére, marasztassanak 
el okvetlenül azon büntetésekben, melyeket a dicsőült 
királyok szabtak volt e vétségre. 

1681. junius 25-én Magyarország evangélikus rendei 
ily értelmű felírást bocsátottak a királyhoz: vallásunk 
ügye 1662-ben orvosolatlanul hagyatott, s azóta ellenei 
nemcsak megszaporodván, hanem még nagyobb üldözési 
dühre is vetemedvén, oda jutottunk, hogy az ország 
törvényei és a királyi hitlevél által erősített szabad vallás-
gyakorlatnak már csak néhány idomtalan romjai maradtak 
fel. A templomok, iskolák s az idetartozó jövedelmek igen 
kevés kivétellel, fenyegetések, ijesztések s fegyver által, 
vagy más szin alatt elfoglaltattak. Nemesek, pórok egy-
iránt mindenféle szin alatt börtönbe vettettek, bilincsekben 
a r. kath. egyházba cipeltettek, egynémelyiknek szája kife-
szíttetett, hogy belé kényszeríthessék az ostyát; midőn 
magánházakban Istenhez imádkoztak, elfogattak. 

(Vége köv.) Kármán Lajos. 

Másik szó az egyházi terhek könnyítésének 
kérdéséhez. 

Felolvastatott a feísőbaranyai hegyvidéki kör lelkészértekezletén 

I. 
Mélyen tisztelt értekezlet! Küzdelemteljes átmeneti 

kor ez a miénk, ugy az állami, mint ev. ref. egyházunk 
életében. Amott a reakció ütötte fel fejét és támad a kor-
mány s annak nemzeti közérzületben gyökeredző javas-
latai ellen; egyházunkban pedig a már óriássá nőtt vallás-

erkölcsi és egyház iránti közöny hívja harcra a jobbak 
kicsiny seregét. 

E mindkét tényező életében tapasztalható forrongás 
eszmélést, ébredést jelez. Az állam életében meg is termi 
ez jó gyümölcseit, de hogy egyházunkban — hol azt az 
egyházpolitikai reformok, valamint a belmisszió intensiv 
gyakorlását sürgető férfiak folytonos zörgetése hozta létre 
— szül-e valami állandó jót, avagy csak olyan pillanatnyi 
eszmélés volt ez, az egyházpolitika által felzavart álom-
ból, a mely után az álom, ha a közvetlen ok első hatása 
már gyengült s az általa teremtett viszonyokba ugy a 
hogy beleéltük magunkat — még mélyebben borul majd 
szemeinkre ?! 

Én azt hiszem, hogy e mostani, állandó és általános 
ébredés egyházunkban. Ezt mutatja az egész vonalon 
megindult mozgolódás. 

A mi egyházmegyénk is megmozdult. Érzi, hogy 
eljött immár 12-ik órája a cselekvés idejének, mikor azt 
tovább halasztani nem lehet, ha még idejekorán akar 
az uj viszonyokkal leszámolni, és egyúttal intézkedéseket 
is akar tenni, melyek által gyülekezeteink nagy része a 
jövendőben való pusztulástól megóvassék. 

A pusztulástól való mentő eszközt egyházmegyénk-
ben a gyülekezetek csoportosításában látják. Ez által 
vélik a gyülekezeti tagokra nehezedő súlyos terhet — 
mint a mely a végpusztulás egyedüli okának tartatik — 
nagy mértékben megkönnyíteni. Az újonnan alakult egy-
házmegyei tisztikar is felvette programmjába e fontos és 
égető kérdés megoldását. Kiadatott újból az egyszer már 
feledésbe ment, de ismét felkapott jelszó: csoportosítsunk 

Mi is, tisztelt értekezlet, az egyházi terhek meg-
könnyebítésének megbeszélése — vagy ha jobban tetszik 
mivel nálunk ez eszmét a csoportosítás eszméjével már 
ugy összefűzték, hogy a kettőt egymástól külön kép-
zelni sem tudják — hát a csoportosítás ügyében tartjuk 
a többi körökhöz hasonlóan értekezletünket. Pedig hát 
a csoportosítás csak egyik eszköze a teher könnyeb-
bítésének. S midőn a szóban forgó kérdéshez gyenge 
tehetségemtől telhetőleg én is óhajtok hozzászólni, ezt 
csak azért teszem, hogy kifejezést adjak azon nézetemnek, 
hogy még az esetben is. ha az egyházi terhek könnyebbí-
tése a csoportosítás életbeléptetése által történnék is meg, 
még akkor is annak keresztülvitelénél — eltekintve a gyü-
lekezetek érdekétől, a mi a fő szempont — nem csak a 
jelen, de a jövő lelkészeinek érdekét is figyelembe kell 
hogy vegye az intéző hatóság, mert a mai papságnak a 
jövő nemzedék rovására magát oly fokú jólétbe helyezni, 
a mint azt az okorvidéki lelkészértekezlet proponálja, hogy 
t. i. 1000 frt fix fizetés és a meglevő fa és föld használata 
állapíttassék meg a lelkészi fizetés minimumául s ennek 
megfelően történjék a csoportosítás — valóban szűkkeblű-
ség, egyházunkra már csak azért is káros hatású, mert 
az ily nagy mérvű csoportosítás által az eklésiákba jut-
hatás ugy megnehezíttetnék, hogy a theologiákra már ma 
is gyéren szállingózó ifjak a jövőben még inkább elriad-
nának a lelkészi pályától. 

De szabadjon őszinte meggyőződésem hangján ki-
jelentenem azt is, hogy én a csoportosítást egyedüli és 
feltétlen sikert igérő eszköznek arra nézve, hogy a gyüle-
kezeti terhek kevesbíttessenek s ez által azok a végpusz-
tulástól megmentessenek — egyátalában nem tartom. 
Van ennek más módja is és az elvet ki is fejtem. De 
mind ez, mind a csoportosítás csak olyan külső segéd és 
nem alaposan gyógyító szer, hogy egyedül ezektől várni 
egyházunk jólétét, jövendőbeli felvirágzását — hiú kép-
zelődés. Mert bizony mondom, hogy ezen eszközök alkal-
mazása mellett is pusztulunk és veszünk majd, ha nem 



használjuk egyúttal annak alapjában gyógyító és valóban 
éltető erőt, a mely a mi baranyai parányi gyülekezetein-
ket is századok folyamán annyi vész és vihar közepette 
is fentartá. 

De hogy mi légyen e hatalmas erő, erről engedtes-
sék meg beszédem végén szólni, most pedig hadd szá-
moljak le az eszmékkel, melyek által az egyházi terhek 
könnyebbítését eszközölhetni vélem. 

Mi teszi az egyházi terhek könnyebbítésének kér-
dését oly égető és elodázhatatlan kérdéssé?! Ez az, a 
mire először is feleletet kell adnom. A mostani nehéz 
idő teszi ezt azzá. Mondják sokan és némileg helyesen. 
Az állami és községi terhek a földművelő nép vállain 
már önmagokban is súlyosak, a gabonaár meg alacsony s 
a hegyvidékiek főjövedelmi forrása, a szöllő vesző félben; 
és így mindezekhez járultan az egyházi teher, melyet 
eddig még a napszámos is megbírt, mert volt jövedelmi 
forrása, ma már majdnem elviselhetetlenné lesz épen 
ezen osztályára gyülekezeteinknek. De mi teszi elviselhe-
tetlenné ?! Nem épen az, hogy túlságos sok, hanem az, 
hogy nem vagyonosság arányában, de pár számra kivetve 
hordozzák, minek folytán egy hat családtagot számláló 
napszámos, kinek házacskáján kívül egyebe sincs, többet 
fizet, mint a négy fertályos, de három családtagú gazda 
ember. Hol van itt megvalósítva a ker. elv: »a kinek több 
adatott, attól több kívántatik.* E külső okon kívül, van 
azonban egy más, mélyebben rejlő oka is annak, hogy 
a gyülekezeti tagok egy része előtt ma már az egyházi 
teher elviselhetetlenül súlyosnak tűnik fel s ez: a vallás 
és egyház iránti közöny, hogy úgy mondjam elfásultság. 
Annyira kezd ez lábra kapni, hogy a még aránylag tehe-
tős polgár is csak muszájból, de nem szeretetből fizeti 
járulékát, a szegényebbje közül meg nem egy akad, a 
ki pusztán a lukma miatt meggyőződése ellenére elhagyja 
egyházat. Hogy mi eredményezte ezt, fejtegetni nem 
akarom, csak annyit mondok, igyekezzünk ezt kiirtani s 
az egyházi terheknek pár szám szerint történő kirovását 
haladéktalanul megváltoztatni. Hozzuk be a birtok ará-
nyában történő adózást s ez által könnyítünk a szegény 
terhén s a mi keveset annak vállairól a gazdagabbakéra 
rakunk, azt azok még elbírják s meg is fizetik szívesen, 
ha egyházunk iránti szeretetet sikerült bennök felébreszteni. 

Minden munkálatnak, mely az egyházi terhek köny-
nyebbítésére irányul, az adózás reformjából kell kiindul-
nia, mert ez az egyedüli helyes alap, e nélkül jót és 
üdvöset alkotni nem lehet. 

De mivel gyülekezeteink kicsiny volta miatt a terhe 
ket még igy sem tudjuk könnyíteni annyira, hogy a zsellér-
nek se legyen sok, de meg a vagyonosabb gazda se 
panaszkodjék a miatt, hát mégis csak a csoportosítás 
eszközét kell igénybe vennünk — mondják sokan — 
ha gyülekezeteinket a pusztulástól meg akarjuk óvni. Hiszen 
helyenként épen a terhek miatt már ma is nagy a kitérésre 
való hajlam s milyen lesz később, ha a felekezetnélküliség 
meg lesz engedve?! Ezt megakadályozni nincs más mód, 
mint a csoportosítás. 

A nagymérvű csoportosítás által sokat enyhíthetünk 
a terheken, az igaz, de ne feledjük azt sem, hogy a jövő 
egyúttal a vallások szabad versenyének ideje is lesz 
ám s a külső hatalmával kacérkodó római egyház tudni 
fogja ez alkalmat a térítésre jól kihasználni, de meg az 
itt-ott már ma is feltünedező »futkározó atyafiak* akkor 
még sűrűbben fognak jelentkezni és ha a pásztor nem 
lesz folyton az ő nyája között, megtörténhetik, hogy akkor 
veszi csak észre a bajt, mikor már késő, mikor a nyáj 
nagy része már mételyezett. 

Mi nem birunk a római egyház hatalmas fegyverével, 

az egyedül idvezítés tanával, melynek tudata is elég arra, 
hogy a míveletlen hívőt egyháza kebelében megtartsa. 
Nálunk az egyén idvezülését az egyházhoz tartozás még 
nem szerzi meg. A hit adja azt egyedül, a »hit pedig 
hallásból vagyon*. Az ige folytonos prédikálása által lehet 
és kell is e hitet feléleszteni, erősíteni. S midőn ezt munkáljuk, 
tehát egyszersmind az egyházhoz ragaszkodást is élesztettük, 
erősítettük. E mostani időben, mikor híveinknél az egy-
ház és vallás iránti közöny kezd mutatkozni, de másfelől 
meg az egyházak közt a szabad versenyre is tér nyittatik 
— nemcsak hogy csoportosítanunk s ez által az igét keve-
sebbnek hallhatik, nem szabad, sőt inkább a legkisebb 
helyre is őrt kell állítanunk, ki az ige hatalmas fegyverét, 
szószéken és az életben, alkalmatos és alkalmatlan időben 
ha kell az úr szelíd gyengédségével, ha kell. nemes harag-
jával tudja forgatni, hogy a nyáj körül olálkodó farkaso-
kat tova űzze s híveit egyházának megtartsa. 

(Folyt, köv.) Búzás LctjOS. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítói fizetések rendezésének munkába 
vétele. 

Az 1893-ik évi XXVI. törvénycikk végrehajtásának 
előkészítése országszerte megindult. Az egyházkerületek 
és egyházmegyék megkezdték az erők számbavételét. A 
beregi egyházmegyéből kezeink közé jutott az uj esperes-
nek I-ső körlevele, melynek a tanítói fizetések rendezése 
a fő tárgya. A körlevél erre vonatkozó része következő-
leg szól: 

Nagytiszteletű Nagy Sámuel ur, 339 hiv. sz. alatt 
május 4-ről keltezve: Tekintetes Beregvármegye közigaz-
gatási bizottságától 290 számmal jegyzett határozatot 
tett át hozzám, melyet jelen köriratom kapcsában kivétel 
nélkül minden egyháztanácshoz eljuttatni annálinkább 
kötelességemnek tartom, mert az országgyűlés által hozott, 
király Ő felségétől szentesítést nyert törvény ezen hatá-
rozattal nyilvánított végrehajtása hitfelekezetünk úgy szellemi 
mint anyagi érdekeit oly közelről és nagy mértékben 
érinti, hogy az e tekintetben teendő végérvényes nyilat-
kozatok és intézkedések protestáns egyházunk vallás-
erkölcsi életfejlődését s e mellett anyagi erejét is illetve 
oly komoly és öntudatos számvetést és meggondolást 
igényelnek, melyeket első sorban egyedül a helyi viszonyok-
kal teljesen ismerős, az anyagi helyzetet elfogulatlanul 
megbírálni képes egyházi testületek vannak hivatva, egyes 
távol álló ember e tekintetben határozott vélemény- vagy 
épen utasításadásra aligha vállalkozhatik, mert a jövő 
eshetőségeivel szemben a felelősséget senki sem örömest 
vonja magára. 

Minden esetre kívánatos s hitfelekezetünk szabadon 
mozoghatásának feltétele köti a protestáns testület és 
hatóságok lelkére, hogy a köznevelést, a közoktatást saját 
erejükből s igy önrendelkezésüknek épségben tartásával 
kezeljék s fejleszszék a kor és törvény kívánalmainak 
megfelelőleg hova-tovább; mind ezt meg anyagi erejének 



megfeszítésével is kell biztosítaniok; ámde vannak hely-
zetek, a midőn a ma már főleg a haszonelvüséget, a 
világi tudákosságot dédelgető köznevelés és közoktatás 
érdekében, fokozva vagy épen túlerőltetett áldozat hit-
felekezetünknek létalapját ingatja meg s teszi bizonytalanná; 
a mikor a parancsoló szükség — melyen tényekkel 
segíteni nem áll módunkban — oda kényszerít, hogy az 
elemi iskolai nevelés és oktatás köréből a vallás-erkölcsi 
tért foglaljuk le magunknak, de ez aztán legyen egészen 
a miénk, hol mindnyájan vállvetve igaz buzgósággal és 
odaadással neveljük és tökéletesítsük a lelkiekben fiain-
kat és leányainkat, hogy annál többet tehessünk s bizto-
sabb eredményhez juthassunk a kiadások, az anyagi terhek 
nagyobbik részét át kell engednünk az önkormányza-
tunk sérelme nélkül vállalkozó államnak; ezzel a kény-
szerhelyzettel leszámoló egyéni meggyőződésem nyilvání-
tása után felhivom az egyházak tisztelt presbitériumait, 
mint iskolafentartó testületeket, hogy egy teljes ülésben, 
a legszigorúbb számvetés a leglelkiismeretesebb elbírálás 
igénybevételével — egyháztanácsi határozottal, mely 
feltétlenül jegyzőkönyvbe vezetendő — állapítsák meg a 
tanítói fizetés értékét és pedig a másolatban közlött 
közigazgatási bizottság intézkedésében foglalt alap- és 
irányelvek megtartásával. 

A tanítói fizetés értékét ily módon megállapító egy-
háztanácsi határozatot kivonatban hivatalomhoz folyó 
1894. év június hó 10-ik napjáig annál inkább beterjesz-
szék, mert a mulasztás vagy késedelem miatt beállható 
súlyos következmények s még súlyosabb terhek viseléseért 
a szemrehányás és felelősség egyedül a kötelességét hanya-
goló presbyteriumra fog nehezedni. 

Különösen ki kell emelnem, az országos törvénynek 
a »Közigazgatási bizottság« határozatában hangsúlyozott 
azon kijelentését, hogy a mely iskolafentartó testületek 
a tanító fizetésértékét a kitűzött határnapig be nem 
jelentették, úgy fognak tekintetni, hogy a tanítói fizetés 
minimumának kiszolgáltatására magukat kötelezték s ez 
rajluk közigazgatási úton is be fog hajtatni. Éppen ily 
fontos és nagy figyelmet keltő az országos törvény azon 
rendelkezése, melynél fogva a terménybeli járandóságot 
a tanítónak magának az egyes fizetőktől szedni nem sza-
bad, hanem meghatározott időszakokban s meghatározott 
mennyiségben az iskolafentartó testület arra hivatott 
közege által szolgáltatik át a tanítónak jó minőségben s 
ha ez a terménybeli járandóság az esztendő november 
havának végéig a tanító kezeihez be nem foly, vagy minő-
sége kifogás alá esnék — pénzértékre számíttatik át, 
melyet az iskolafentartó testület lesz köteles fizetni. 

Átalában az 1893. évi XXVI. t.-c., mely a községi 
és felekezeti tanítói fizetés módozatait állapítja meg, oly 
közérdekű és életbevágó hitfelekezetünk egyházaira is, 
hogy azt megrendelni minden presbyteriumnak maga 
iránti kötelessége, addig is azonban, míg a jelzett törvény-
cikket tartalmazó kiadvány megszereztetnék, célszerűnek 
látom az ebből kivonatosan készült s ennek rendelke-
zésein alapuló mellékelt »Közigazgatási Bizottsági* hatá-

rozatot minden egyházhoz megküldeni, hogy legalább a 
főbb irányelvekkel megismerkedvén s eljárásukat azokhoz 
szabván, a törvény követeléseinek eleget tegyen. 

Még egyszer ismétlem; hogy a »Közigazgatási Bizott 
ság« határozatában előírt módozatok és eszközök felhasz-
nálásával a tanítói fizetések értékét, részletesen megálla-
pítandó presbyteriumi határozatok tekintet nélkül arra. 
megüti-e a törvényben kiszabott legkisebb mértéket vagy 
nem? folyó év junius 10-ig hivatalomhoz múlhatatlanul 
beterjesztendők, a nem engedelmesség, vagy megkésésből 
származó minden utóbajt az ezt elkövető testület fogja 
érezni és viselni. 

A > Közigazgatási Bizottság« határozata mellékleté-
ben kimutatja, hogy melyek azok az egyházak, a hol a 
tanítói fizetés a minimumot el nem éri, ilyenek: Asztély, 
Balazsér, Csetfalva, Déda, Fejércse, Gergelyi, Hete, Kigyós, 
Makkos-Jánosi, Márok-Papi, Sáros-Oroszi, Surány, Ugor-
nya, Harangláb. Nem állottak adatok a »Közigazgatási 
Bizottság* előtt Mátyus, Nagy-Lónya, Bereg-Som, Szernye, 
T.-Adony, T.-Kerecseny, Uj-Dávidháza és Kis-Lónya. Az 
adatok a szolgabírói hivatalok útján gyűjtettek egybe. 

Sütő Kálmán. 

t á r c z a . 
Halléi emlékesokrok. 

A halléi egyetem 200 éves fennállásának jubileuma alkalmára. 

Az egyetem s az egyetemi tanárok. 

Élénken tudott előadni Schlotmann is. A tárgya is 
érdekes vala: »Strauss élete«. Straussot nem lehet Vol-
taire-rel összehasonlítani. Voltaire — miként Göthe — 
teremtő szellem, bámulatos energiával: Strauss kapkodó 
lélek, telve ellenmondással. A legnagyobb blasphemiákat 
szórja Isten ellen, s mégis gyakran beszél a hitről vonzón; 
néki materialistává kellett volna lennie, ha a Hegel-féle 
philosophia meg nem ragadja s meg nem teszi ideálista-
pantheistának. 

Strauss szülei kegyes emberek voltak, ö is theologiát 
tanult, majd philosophiát. S ez utóbbit jól tanulhatta, 
mert jártasságáért, éleselmüségeért csakhamar philosophus 
teutonicusnak kezdték nevezni. Tanulmányozta a nagy 
Schleiermachert is, kinek »mély vallásos nézete hatott« ugyan 
reá, kritikája azonban ki nem elégítette. »Nem nyílt bírálat 
ez, túldiplomatikus* mondá Strauss, kinek izgó elméje 
más táplálékot keresett s azt meg is találta, még pedig 
annál a férfiúnál, a ki — legalább formai tekintetben — 
nem tesz semmi különbséget vallás és bölcsészet között: 
Hegelnél. Ennek a nevezetes nagy gondolkodónak a rend-
szerébe belemerül Straussunk s alakítja azt pantheistikus 
módon. S mi történik? Az hogy hősünk nemsokára 1830-ban 
»az egész föld elmúlik* igék alapján tart egy olyan jubi-
láris beszédet, mely bármely orthodox papnak becsületére 
vált volna, s ugyanakkor erősen korholja Merklin barátját, 
hogy a halhatatlanság eszméjében dubitál. S később is 



többször mutatott Strauss hajlandóságot a positiv hithez 
való visszatérésre s azért majd magát védi megtámadta-
tások, szemrehányások ellen, majd meg a Hegel philoso-
phiáját bizonyítja igazhitüségnek ; mikor pedig saját szülő-
földjén Ludwigsburgban tanítói álláshoz jut, hően kívánkozik 
egyházi hivatal után. Minden kívánságát azonban dugába 
döndötte az ő híres munkája, s az azt átlengő hitromboló 
szellem: »Jézus élete.« 

De ha nem lehetett Strauss orthodox, volt legalább 
ideálista. »Egész életem költemény*. >Híres költő volnék, 
ha theologussá nem lettem volna« mondá ő maga. 

Könnyedén számolt be az ethikával is. Szigorúan 
erkölcsös nem volt; de az erkölcsiségnek szükségességét 
az emberiség számára erősen hirdette. S talán azért tör-
tént, hogy míg fenti barátja Merklin — jő életpárral — 
boldog családi életet élt: Strauss operaénekesnőben kere-
sett földi üdvöt s nem talált. 

Eléggé udvariasan gondolkodott a dogmatikáról is, 
melynek feladatául azt tűzte ki, hogy >kötelet kössön«, 
közelebbről, hogy : »a földet az éggel egybekapcsoló kö-
telet, melyet a kritika elszakgatott, újra összekösse*. 

No de vigasztalódjunk: Straussnál bizonyosan rosz-
szabb volt Feuerbach a »köstlicher Mensch * — Strauss 
szerint. — Feuerbach azt mondta: Haszontalan minden 
olyan beszéd, mely az isteni és emberi egységről beszélt. 
Az isteni felesleges. »Das Göttliche ist überflüssig*. S e 
kijelentéssel megadatott a jelszó, mely alatt az állatok az 
embereknek sorába rukkolhattak, s nagyot nőtt az úgy-
nevezett darwinismusnak is az ő önérzete. 

Mit szólt erre Strauss? Hát azt mondta, hogy »a 
darwini theoria igen tisztességes*. 

Kedves professzorom volt még azután nékem: 
Kachlcr, professor theol. extraordinarius. Előadta a theo-
logiai módszertant és enoyclopaediát. Minden mondata, 
meghatározása egy-egy utravalóként hatott a hallgatókra. 
Például: Törekedjünk általános míveltségre. A míveltség 
nem áll a soktudásban. Míveletlen az, a ki semmit sem 
tud, vagy semmi iránt nem érdeklődik, a ki »unatkozik*. 
Az egyetemek a tudományos míveltség intézetei, itt ipar-
kodjunk ismeretszerzés és gyakorlás útján szellemi önálló-
ságra, s szokjunk hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy célunk 
lépést tartani a haladással. Az egyetemek a tudományok-
nak élő compendiumjai. Nem szükséges mind a hat 
semestert egy universitáson tölteni, lehet változtatni, de 
nem 6 X 1 , vagy 3 X 2 félévenként, hanem legyen az 
arány: 3, 2, 1. 

A theologiai pályára teljes áthatottsággal lépjünk. 
Tudjuk s érezzük is, hogy vallás- és erkölcscsel lészen 
ügyünk. A vallás, közelebbről. a keresztyénség az igazi 
emberségre emelő legfőbb élethatalom. Az emberek egy-
ségének lélekmegragadó gondolata kiváltképen keresztyén 
vallási gondolat. »Anima humana naturaliter cbristiana« 
hirdette Tertullián is. A világtörténelem legnagyobb thé-
mája a hit és hitetlenség közötti küzdelem — mondotta 
Göthe. Mélyen spekulálni, magasan szárnyalni avagy az 
élet bajai között megvigasztalódni egyaránt a keresztyén-

ségben lehet. S ha valaki, úgy a theologus valóságos 
»homo religiosus*, kinek életmunkájának tartalma a vallás 
légyen. S épen azért nem is annyira a massa scientiae 
historicae megszerzése a fődolog, mint inkább azon öntu-
datnak a birtoka, hogy theologusok vagyunk. »Pectus facit 
theologum*. Dogmatikát azért ne prédikáljunk. De dog-
matika nélkül se prédikáljunk. A ki muzsikát sohasem 
hallgatott, azt nem ragadja el a legszebb zene sem. A 
vallási tanításból is. ha semmit vagy igen kévését hallot-
tunk s vettünk észre: a vallási életet sem fogjuk meg-
érthetni. Azért hát tanuljunk s mindeneket megpróbáljunk. 
S »Oratio, tentatio, meditatio* jelszó alatt meg is fogjuk 
találni a jót önmagunk s a velünk közösségben élő em-
bertársainkra nézve. 

Theologiai methodologia után a theologiai encyclo-
paediát tárgyalta Kaehler. Sok, sok megszívlelni valót 
mondott a vallásban az objectivismusról s a subjectivis-
musról, a keresztyénségről, a theologiáról, mint hit- és 
mint egyháztudományról, a szentírásról s azután részle-
tesen a négy szakról, tudniillik az Írásmagyarázó, a tör-
téneti, a rendszeres és a gyakorlati theologiáról. 

A subjectivismus a kegyesség, a vallásosság, mely-
lyel adva van azon tudat, hogy Isten bár mindenkinek 
atyja, de mindenesetre az én atyám is. Az objectivis-
must a vallásos közösség, a gyülekezeti élet adja. A kettő 
azonban, tudniillik a subjectivismus és objectivismus, más 
szóval: a személyes tapasztalat és a történeti átszármaz-
tatás (Ueberlieferung) egyesítendő. Egyesítendő egy töké-
letesb állapotnak létesítése céljából. A keresztyénség a 
Jézus által közölt Istenismeret s a Jézus által megmuta-
tott hitélet. A theologia az üdvkijelentésen épülő keresz-
tyén egyháznak önismerete, tárgya maga a történetileg 
kifejlődött keresztyénség. Az egyház a kijelentés történe-
tének tanúbizonysága, a mi azután a hitre szorosan tar-
tozó dolog. A szentírás az isteni kijelentésnek okmány-
tára. A theologia maga idők folyamán változhatik, tiszte 
azonban mindig keresni az üdvigazságot. 

S az üdvigazságról, valamint általában hit- és élet-
igazságokról nemes hévvel tudott Kaehlerünk beszélni és 
nemcsak a kathedrán, hanem vendéglátó otthonában is 
terített asztalnál, melyhez meg-meginvitálta hallgatóit 
»Abendbrot«-ra (A Pannoniából valókat is. a mint a sor 
rájok került).* 

Lelkes előadó volt tudorságának 25 éves jubilaeumán 
tisztelőitől nemrégiben nagy fénynyel ünnepelt bölcsészet-
tanár : professzor Haym. »Ethische Vortráge«-jeiben sok-
szor volt csatatűzben, osztogatván jobbra-balra az erkölcsi 
kardvágásokat. Energikus, határozott férfiú. A mi szivén 
van, kimondja. S azért szolgál dicséretére azon »pech«-je 
is, hogy — egy az ő sorsát intéző földi hatalmasságokat 
bántó politikai hathatós fellépése s szereplése miatt — 
évek hosszú során át egyetemi magántanárnak hagyták 

* Jó — s eredményeiben áldásos — gyakorlat is ez, méltó 
arra, hogy a magyar prot. theologiákon is kövessék, s bizony tennék 
is, ha az e tekintetben régen meglévő készséghez szükséges anyagi 
mód is megvolna. K. I 



s nem engedték, hogy avanpirozzon rendes avagy rend-
kívüli tanárnak, sem valóságosnak, sem tiszteletbelinek, 
No, de vigasztalhatta magát legalább pártatlan tudásával 
a rendes és rendkívüli tanár közötti különbségnek, mely 
állítólag abban áll, hogy a rendes tanárok sok rendkívüli 
dolgot nem tudnak, a rendkívüliek pedig a rendes dolog-
hoz nem értenek. 

Tény azonban, hogy Haymunk erősen ethizál, sok 
defektust derekasan le is ethizál, lelkesíttetve az »erkölcs-
nek* tiszta ideájától. Előterjesztette pedig tárgyát először 
történeti szempontból, sokat s érdekesen beszélve a stoiku-
sokról, kiket gáncsol pantheismusukért, rigorismusukért 
s apathiájokért; dicsér azonban a kötelesség s lelkiismeret 
fogalmának érvényesítéseért; csak gáncsolja azonban az 
epikuracismust, hol az ethika feltételes jelleget kap, a jónak 
fogalma elmerül a gyönyörben, az erény csak eszköz a 
hedonismusra s az erkölcsinek is csak mellékes (accidentális) 
szerep jut. Megnyugszik azonban az érzéki gyönyör fogal-
mát idealizáló epikuraeismustól haragra gyuladott előadónk 
a keresztyén felfogásban, mely a személyiségnek értékét 
felismeri, a tiszta erkölcsit felszabadítja s azt Istenhez 
és Krisztushoz való viszonyában nézi. 

Historizál ethikusunk aztán tovább. Elmondja elég 
kemény kritikáját az angol moralistákról, kiknek főhibája, 
hogy a tiszta erkölcsit eudaimonismussal szennyezik be 
s e szenny után mosbatlanná lesz Franciaországban az 
atheistáknál, a Systéme de la nature embereinél, a kik 
az angol empiristák nyomába lépve levonják az elvek 
consequentiáját is. Bővebb figyelmet szentel továbbá Haym 
főleg Kant, Herbart, Schleiermacher s végül természetesen 
Hegel — meg Schoppenhauernek. Hegelnél a világ az ész 
(Vernunft) megvalósulásának folyamatában tárul elénk s 
e folyamatnak egyik mozzanata az erkölcsi. A »Die Welt 
als Wille und Vorstellung* írójánál — Schoppenhauer-
nél — pedig az ethikának alapja a részvét, az érkölcsi-
ségnek célja meg a szentség (szent-volt), a szentség pedig 
az életnek, az egyéni akaratnak megsemmisülésében, a 
világ álapjának az egy akaratnak való quietistikus átadás-
ban, azaz — mint Haymunk haragosan végzi — semmit-
tevésben, merő nihilismusban áll. 

História után következett az ethikai fogalmaknak, 
nevezetesen ; a jó, a kötelesség, a szabadság, a lelkiisme-
ret, az erény, a rossz s a főjó fogalmának fejtegetése. 

Hallgattam azután Licentiatus theologiae: Ilerrmann, 
törekvő fiatal docensnek az újabb theologia történetéből 
tartott tanulságos előadásait azon heves s a »formula 
concordiae* hitvallást megszülő vitákról, melyek »az 
adiaphoristikus, antinomistikus, Osyander-féle, majoristikus, 
synergistikus s ílaciusi hitviták* név alatt váltak híresekké. 

És el-eljártam végül a francia tanárnak nyelvtani 
órájára is, hogy tökéletesítsem magamat a »gloire« nem-
zetének nyelvében, melynek gyors megtanulására jó szo-
bámban naponkint 3 — 4 órát is szenteltem, azon leküzd-
hetetlen vágy támadván bennem, hogy vajha a »la capitale 
du monde« ba, Párisba is eljuthatnék, s ott huzamosabb 
időt tölthetnék. A mi aztán később meg is történt. 

' Két ünnepélyt is láttam az egyetemen. Egyik volt 
dr. Volkmannak. a kiváló orvostanárnak rektorrá válasz-
tása, és a másik: dr. Riehm theol. tanárnak tiszteletére 
rendezett fáklyászene azon alkalomból, hogy nevezett 
professzor megválasztatván superintendenssé e tisztséget 
nem fogadta el, mert jobban szerette tudományos egyetemi 
kathedráját, mint a praelatusi szószéket. 

A rektorválasztáskor a professzorok valamennyien 
díszruhájokba öltözetten jelentek meg a közönséggel zsúfo-
lásig megtelt nagy teremben. A kathedra mellett egyen-
ruhás pedellusok állottak őrt; ünnepélyesen hangzott az uj 
rektorhoz intézett beszéd, ki a jelvényeknek átvétele után 
szintén beszédet tartott a hallgatósághoz. 

A Riehm Eduárd dékánnak adott fáklyászene is 
érdekes nemcsak, de impozáns is volt. Tübingából, Jéná-
ból s egyébünnen is érkeztek sebhelyes és nem sebhelyes 
burschok, jelvényekkel, színes sipkákban, kardosan jöttek, 
hogy a bibliai archaeologia érdemes mívelője iránt érzett 
tiszteletöknek leróvják adóját. Már kora reggeltől robogtak 
kocsik föl s alá Halle utcáin, érdekes deák-csoportoza-
tokkal. Ma ők voltak az urak. A megállapított esti idő-
ben mindnyájan összesereglettek egy téren s rettenetes 
dobszó mellett, lobogó zászlókkal, égő fáklyákkal megin-
dultak Riehm lakása felé. Egyik-másik fáklyavivő student 
kifordította kabátját, s úgy viselte, bizonyosan nem azért, 
hogy az ünnepély fényét emelje, hanem hogy a rockot 
a szurok piszkától óvja (hja! takarékos a német!). Lel-
kesedés mellett tolongás, zűrzavar, nem menekülhetés, 
korlát árkába való bukás is volt elég. Örültem, mikor a 
tiszteletadózás aktusának vége volt s én hazamehettem 
kedves szobámba álmodozni a távol s közel jövőről s ez 
utóbbiban Párisról s megteendő utaimról. 

(Folyt, köv.) Krupecs István. 

b e l f ö l d . 

Püspöki látogatás a horvát-szlavonországi 
missziói egyházakban. 

Indiáról, a szerémmegyei Indiáról, miután az állo-
máshoz kisért uraktól búcsút vettünk, Szász Károly püspök 
úr, Szabó Péter esperes úr és alólirott Zimonyba zónáz-
tunk, hová 10 óra felé értünk. Az állomáson Bruics zimony-
kerületbeli főszolgabíró, Kovacsics zimonyi polgármester 
és Mándy István vámtiszt reform, hívem fogadták püspök 
urat, a fogadás és szívélyes válasz után a vendéglőbe 
tértünk lepihenni. Másnap május 19-kén d. e. 8 órakor 
Bruics főszolgabíró kíséretében, miután püspök úr levele-
zéseit elvégezte, útnak indultunk kitűnő műúton Bezsanián 
keresztül Szurcsin felé. Szurcsin határában lovas bandé-
rium jött elébünk, Szurcsin község nevében Szadler köz-
ségi biró, nyugalmazott cs. és kir. kapitány fogadta püspök 
urat, kinek szívélyes válasza után bandérium és hosszú 
kocsisor kíséretében Szurcsinba értünk, az ág. evang görög 
keleti és a római katholikus templomok harangjainak 
zúgása és mozsárdurrogatás között Geyer Henrik hívem 
házába tértünk (itta reformátusoknak nincs imaházuk, most 



készülnek építeni), hol Held Mihály gondnok, Abafí'y Miklós 
ág. ev., Novákovics görög keleti lelkész és Markovics 
római kath. tanító fogadták püspök urat. A fogadó beszé-
dek és püspök ürnak ezekre adott mindenkit megható 
válasza után, mely körülbelül 3/4 óráig tartott, nemsokára 
az ág. evang. imaházba mentünk. Az imaház telve volt 
ájtatos hívekkel és a szurcsini intelligenciával, hol püspök 
ür gyönyörű német beszédet tartott. Istenitisztelet után 
meglátogatta Abaffy lelkészt, a mire presbyteri gyűlés kö-
vetkezett, hol szóba jött az imaház építésügye, mely 
remélhetőleg egy-két év múlva fel fog épülni, mivel e 
célra a politikai községtől már telket is kaptak ajándék-
képen. Geyer Henrik házánál elköltött ízletes ebéd után 
Lazarovics szerb ajkú postamester hintaján szívélyes 
búcsúvétel után a '/a órányira fekvő Becsmenbe mentünk. 

Becsment jómódú németek lakják, szorgalmasok, 
takarékosak, szép imaházuk és harangjaik vannak. Itt dél-
után tartatott istenitisztelet, előmenetelükért megdicsérve, 
de egyúttal atyai szeretettel meg is dorgálta őket püspök 
úr azért, hogy a volt tanítójuk Schmidt Reinchardtnak a 
348 frtnyi tartozásukat nem akarják megfizetni; köteles-
ségévé tétetett a presbyteriumnak, hogy e tartozást volt 
tanítójuknak megfizessék. E gőgös és jómódú nép minden 
harmadik esztendőben új tanítót akar, felekezeti iskolájukat 
községivé akarják alakítani, csak azért, hogy tanítót ne 
űzessenek; azt mondják, hogy a 200/<r°s iskolai adót 
úgy is meg kell nekik fizetni, tehát az állam fizesse 
tanítójukat. Becsmenben püspök úr egy házaspárt esketett, 
ket gyermeket keresztelt. Ez ügyek elintézése után iskola-
vizsgálat következett, tanítójuk ez idő szerint Schladt. 
Frigyes; ennek végezte után a 3/4 órányira fekvő Dobanov-
cára mentünk. 

Dobanovczán tenger sokaságú nép és az iskolás-
gyermekek várták püspök urat, s a csinos imaház előtt 
felállított diadalkapu előtt Schladt Henrik tanító fogadta 
püspök urat rövid beszéddel, melyre püspök úr igen szép 
választ adott. Az imaház és tanítói lak megtekintése, a 
vendéglőben való vacsora és meghalás után, másnap 
9 órakor püspök úr egy hatalmas német egyházi beszé-
det tartott, nemcsak az imaház, hanem a tornác is telve 
volt ájtatos hívekkel, buzdította őket, hogy buzgóságukban 
ne lankadjanak, munkálkodjanak tovább is úgy mint ed-
dig, de azért fogyatkozásaikat sem hagyta említés nélkül. 
Püspök úr a dobanovczai iskolának egy magyarországi 
nagy térképet ajándékozott, istenitisztelet végeztével iskola-
vizsgálat és presbyterialis gyűlés következett, a gyűlés 
folyama alatt Tosics gör. kel. lelkész tisztelgett püspök 
úrnál, gyűlés után püspök úr és kísérete viszonozta e 
látogatást az újra renovált szerb templomban, hol a gör. 
keleti lelkész teljes ornatusban a szentélyben fogadta püs-
pök urat, szerb nyelven többek között azt mondá, bár 
idegen ajkú és felekezetű lelkész, de azért mint tisztelt, 
szeretett főatvát fogadja e szent helyen, mely beszédre 
püspök úr németül a nála megszokott nyájassággal és 
szivélyességgel válaszolt, a szerb lelkészt saját lakásán 
meglátogatta. Ebéd után Batajnicza állomásra hajtattunk, 
hosszú kocsisor és a hívek tömeges részvéte mellett, itt 
püspök úr kísérete Bruics zimonyi főszolgabírótól a hívek 
éljen kiáltásai között búcsút vett, s maga és kísérete 
vasúton Indián keresztül Rumába ment. Indián 10 óra 
hosszat kellett várnunk, püspök úr naplóját óhajtván vé-
gezni, az indiai állomásfőnök Weidmann volt szíves püs-
pök úr részére az irodát átengedni. 

Rumába 6 óra felé értünk, az állomáson Jancsó 
Kálmán rumai polgármester előbb horvát, azután magyar 
nyelven üdvözölte püspök urat, megható válasz után be-
mutattam Skorics Iván főszolgabirót és Purgát Imre, gróf 

Pejacsevics jószágigazgatóját, kinek gyönyörű fogatjain 
püspök úr és kísérete a grófi kastélyba hajtattunk, hol a 
jószágigazgató és neje rendkívül szívélyesen fogadtak. A 
jószágigazgató és családja róm. katholikus. nejének minap 
elhunyt édes anyjáért, Houdl Emíliáért, ki még egyszer 
úgy óhajtotta volna látni püspök urat (9 évvel ezelőtt 
Pla-Mojavolyán töltött püspök úr házuknál egy délutánt), 
ép az nap requiem tartatott. Püspök úr, Szabó Péter 
esperes úr és alólírott részt vettünk a requiemen, elmen-
tünk a róm. kath. templomba; püspök úr megjelenése a 
requiemen oly hatást gyakorolt a jelenlevőkre, hogy most 
egyébről sem beszélnek a környéken, egekig magasztalják 
érte püspök urat. Requiem után uradalmi fogatokon a 
Ruma mellett fekvő Pe'ershofba mentünk, hol az uradalmi 
cselédség előtt a szép parkban, Isten szabad ege alatt 
püspök úr lelket, szivet megható remek magyar beszédet 
tartott a cselédek kötelességéről; nem volt szem, mely ne 
könyezett volna, ott volt a jószágigazgató családostól, a 
polgármester, főszolgabíró, dr. Fischer uradalmi orvos 
családja. Miután Petershofon püspök úr még egy gyerme-
ket megkeresztelt, meglátogatta az ottani öreg ispánt, 
Bondár Imre hívemet, ki súlyos betegen feküdt ágyában 
s kit püspök úr atyai vigasztaló szavakkal erősített. 
Ezután ismét fogatokra ülve a rumai róm. kath. plébá-
nost dr. Pausz Józsefet meglátogatta, ki a látogatást azon-
nal viszonozta, a jószágigazgató családjától búcsút véve 
a 12 órai vonattal Jancsó Kálmán polgármester és Skorics 
Iván kíséretében Mitroviczára mentünk. 

Mitroviczára érve az állomáson Labhart Ulrich 
Schweizból ide származott gőzfürész gyáros és egyházi 
gondnok fogadta püspök urat, szívélyes válasz után alól-
írott a megjelent urakat mutatta be. Megható volt Kenessey 
Zsigmond m. k. állam vasúti mérnök nejének gyönyörű 
beszéde, de gyönyörű volt az élő rózsákból piros fehér 
zöld pántlikával átkötött csokor is. Üdvözlések után püs-
pök úr Milekics mitroviczai polgármester horvát tartomá-
nyi képviselő, a magyar országgyűléshez kiküldött kép-
viselő, gyönyörű fogatán Mozgai Károly m. k. államvasuti 
mérnök ref. hívem házába hajtatott, hol dr. Poszilovics 
törvényszéki elnök, dr. Szalay főügyész, Tomics járásbiró 
és Nikolícs Athanaszius gör. kel. lelkész tisztelegtek, tisz-
telgés után a »zöld koszorú« vendéglőben ebéd volt, 
melyben vagy 40 személy vett részt, az ebéd alatt előbb 
Labhart Ulrich gondnok, majd dr. Poszilovics törvényszéki 
elnök köszöntötték fel püspök urat németül, a mely be-
szédre püspök úr gyönyörűen válaszolt német nyelven; 
ebéd alatt a jól szervezett tűzoltó zenekar játszott magyar 
darabokat, operákat és operetteket. Az ebédet Geyer 
Konrád hívem rendezte mint házigazda. I). u. 3 órakor 
istenitiszteletet tartott püspök úr a gör. kel. kis templom-
ban. a mely zsúfolásig telve volt, hatalmas szónoklatot 
tartott német és magyar nyelven, mondván nekik : »ne 
félj kicsiny sereg«. Istenitisztelet után presbyteri gyűlés, 
hol szóba hozatott, hogy telket óhajtanának venni imaház-
helyül, miután a módozatok megbeszéltettek, hogy miből 
fizeinék ki a házat, befejeztetett a gyűlés, püspök úr, 
Szabó Péter esperes úr a kaszinó vendégkönyvébe nevei-
ket beírták, még dr. Szathmáry Laios orvos úrnál hívem-
nél látogatást tett, búcsút vett a initroviczaiaktól, az esteli 
7 órai vonattal Sidre mentünk. 

Síden püspök úr alólirottnak egy arcképét adta át, 
hogy azt feleségemnek kézbesítném (nekem már megvan) 
sajátkezűleg írva reá emlékszavakat. Sid, Bánovczéhez, 
Póth József missziói székhelyéhez tartozik Itt én is bú-
csút vettem püspök úrtól és kíséretétől. 

SchneAder Pál, 
reform, missziói lelkész. 



k ü l f ö l d . 

Liberalismus és klerikalismus a francia 
róm. kath. egyházban. 

Érdekes, a magyarországi egyházpolitikai vitákkal 
sok tekintetben analóg, s ránk nézve igen sok tanulságot 
magában rejlő küzdelem indult meg a napokban a francia 
római kath. egyház kebelében, melv ha az ellentétek béké-
sen ki nem egyenlíttetnek, illetőleg ha a klerikalismus a 
rnaga merev felfogásából nem enged, könnyen egy kisebb 
kaliberű schismára vezethet. 

Franciaországban a római egyház hatalma és min-
denható törekvése sohszor megtört a felvilágosodott és 
liberális szellemű férfiak akaraterején, minélfogva többször 
engedni volt kénytelen merev felfogásából, mit eléggé 
bizonyít az egyházpolitikai kérdéseknek (polgári házasság, 
állami anyakönyvvezetés, papi dominiumok secularisá-
tiója stb.) a francia közlemény által az állam javára tör-
tént eldöntése. 

A legutóbbi időben ismét oly jelenség merült fel a 
francia pápás egyház életében, mely — ismerve a római 
egyház traditionális conservatismusát, s ezzel szemben a 
felvilágosodott egyházi és világi férfiak liberálismusát — 
erős és heves küzdelem szemlélésére hívja fel az egyházi 
mozgalmakat érdeklődéssel kisérő egyének figyelmét. 

Arról van nevezetesen szó, hogy a klerikális párt 
canonisálni, szentté avatni akarja inkább talán a túlbuzgó 
patriotismus érzelmétől vezéreltetve, mint egyházi és val-
lási érdemeire való tekintetekből, nemzeti hősét, a hajdani 
Franciaország megmentőjét, d'Arc Johannát. Természetesen, 
a felvilágosodás szabad emberei erős oppositiót képeznek 
az egyház eme törekvésével szemben, d'Arc Johannában 
csak a hazaszeretet eszményképét, s nem egyszersmind 
bűntől, vagy akár csak hibától is ment életű szent nőt 
látván. Megadják neki azt a tiszteletet, melyet mint nem-
zeti hősnő az angolok kiűzésével magának megszerzett, 
de ennyi elég, és tovább menni — szerintök — nem 
lehet, nem szabad. 

Két párt alakult d'Arc Johanna érdemeinek mélta-
tása céljából, mely két pártnak küzdelme és tusája épen 
olyan érdekes, s a francia közvéleményt élénken foglal-
koztató, akár csak nálunk a liberálisok és klerikálisok 
harca. 

Történelmi betekintéssel biró, s az egykori esemé-
nyeket figyelemmel kisérni tudó egyének azonnal belát-
hatják, hogy d'Arc Johanna szentté avattatási tényével, 
feltéve hogy az csakugyan bekövetkezik, nem elég óva-
tosan és nem elég körültekintéssel járt el a római egyház. 
Hiszen d'Arc Johanna életének minden mozzanata a papság 
és az erőszakoskodó római egyház elleni küzdelemről 
tesz tanúbizonyságot! 

Attól a perctől fogva, midőn elhagyta falucskája 
határait, s amaz állítólagos isteni ihletéstől hazája meg-
mentését célzólag megragadhatott; attól a pillanattól, mi-

dőn fölcserélte egyszerű otthonát a katonákat lelkesítő 
bolyongással, attól fogva, a mint a felsőbb ihletés birto-
kában érezve magát, a király elé volt járulandó : minden 
akaratának a papok állottak útjában, úgy bánva vele, 
mint esztelen rajongóval, megvetve és kárhoztatva tőlök, 
de lebilincselten hallgattatva a nép által. S midőn a sok 
hányattatás és szenvedés után, melyek által magára vonta 
a király figyelmét, bebocsáttatást nyert VII. Károly udva-
rába: akkor is magok a püspökök; főpapok, theologiai 
doktorok, és a szegény (!) szerzetrendek dúsgazdag főnökei 
voltak azok, kik minden áron el akarták róla terelni a 
király érdeklődését. S hányattatásteljes életét befejező 
halála alkalmából vonakodtak megadni az egyház papjai 
a kiszenvedett testnek az utolsó végtisztességet, nem elé-
gedve meg azzal, hogy egész életén keresztül üldözték 
őt! Ebből a szempontból tekintve d'Arc Johanna élete 
folyamát, méltán a martyromság példányképének vehetné 
őt a fr. pápás egyház. Vértanuja volt ő nemcsak az 
egyháza által beléoltott fanatismusnak, és a csodás elem 
iránti rajongásának, hanem vértanuja volt honszerelmé-
nek és azon eszmének is, hogy felsőbb sugallat és kije-
lentés folytán ő van hivatva a veszélyben forgó hazát 
megmenteni. 

Az ^istentelenek pártja«, mint a hogy a klerikálisok 
a liberálisokat nevezik, azonban d'Arc Johannában csak 
a honszerető nőt, a bátor harcost tiszteli. Körülveszik őt 
bámulattal, csodálattal, emlékét gyöngédségben és tiszte-
letben tartják, de mint szentet tisztelni és segítségül hívni 
nem akarják. Szivesen beleegyeznek abba, hogy tisztele-
tére évenként május 2-án nagy nemzeti ünnepség tar-
tassék, mert ezen ténynyel a fr. nemzet hazafiúi, s nagy 
emberei emlékei iránti tartozó kötelességének tesz eleget, 
de azt; hogy hozzá, mint szent asszonyhoz, könyörögjenek, 
a fanatikus patriotismus és a vallásos tisztelet túlvivésé-
nek és túlhajtásának tartják. 

Az úgy az utóbbi napokban immár a fr. parlament 
színe elé került. Ma még csak a kezdet stadiumában van, 
a mennyiben a két párt között kardmérkőzésre nem 
kerülhetett a dolog. A képviselőház nevezetesen kiadta 
az ügyet egy bizottságnak, melynek élén a felvilágosodott 
Fáber József senator áll. Ezen, a dolog természet szerinte 
nagyobb részben liberális pártiakból álló bizottság véle-
ményes javaslatot készít és terjeszt a képviselőház plé-
numa elé a nemzeti hősnőnek évenként rendezendő orszá-
gos emlékünnepély megtartása iránt. 

Fáber József senator a maga jelentésében igen 
érdekes nyilatkozatokat tesz: Inkább a nemzeti ünnepek 
számát kell emelni, mint a szentekét, mivel azok, mint 
a honszeretetre lelkesítő példák, hatalmas nevelési esz-
közök is egyszersmind, míg a szentek számának szaporí-
tása és növelése magát a vallásosságot is inkább csökkenti, 
mint emeli, nem lehetvén teljes bizonyossággal föltenni 
és állítani a szentté avatandó egyénről, hogy élte egész 
folyamán át bűntől teljesen ment lehetett és volt is. A 
nemzeti ünnep tartása mellett szól — mondja ugyancsak 
ő tovább — az is, hogy országos, nemzeti ünnepünk 



csak egyetlenegy van. a julius 14-ike, míg szentjeink 
számát magunk sem tudjuk. A francia nemzet megterem-
tette, a mit egy más nemzet sem hozhatott volna létre, 
a nagy forradalmat a függetlenségnek, s összes jogaiknak 
szülőanyját, méltó tehát, hogy annak emlékére, ki proto-
typus és előfutár gyanánt szolgált a nagy forradalom 
vezérférfiai előtt arra nézve, hogy miként kell nagy esz-
mékért hősiesen harcolni, s ha kell értök életet is áldozni: 
megérdemli, hogy a nemzet a hálás kegyelet-adóját le-
ró vja iránta egy emlékének szentelő nemzeti ünnepen. 
Ha négy század királyai és államférfiai mellőzték d'Arc 
Johanna érdemeinek méltatását, akkor a mai kor embe-
reire megsokszorozott feladat járul annak a tiszteletnek 
kimutatására, melylyel az egész nemzet d'Arc Johanna 
emlékének tartozik. 

A Fáber képviselő által ily megokolással benyújtandó 
határozati javaslat végeredményében oda concludál. mi 
szerint mondja ki a képviselőház, hogy: 

1) d'Arc Johanna emlékezetének megújítására éven-
ként május 2-án nemzeti ünnepet ül, 

2) egyszersmind tiltakozik a klerikális párt ama 
követelése ellen, hogy d'Arc Johannának, mint szentnek 
tisztelete megállapíttassék. 

Érdekkel várjuk a helyzetből kifolyó eseményeket 
és következményeket! 

Harsányt Sándor. 

i r o d a l o m . 

** A jövő egyháza. Irta Görömbey Péter nagvkállói 
ref. lelkész. Ára 20 kr. Sárospatak, 1894, nyomatta Stein-
feld Jenő, 47 lap. — Nagybecsű füzet a változott viszo-
nyok által követett egyházi s különösen lelkipásztori teen-
dőkről. Lelkesen, evangéliumi hittel, sok tapasztalattal, jól 
szervezett tudással, nemzeti szellemben irott kitűnő idő-
szerű irat. Abban az irányban tartva, melyet e Lap évek 
óta ajánl, sürget, részletez s melyet az egyházi és lelké-
szi tevékenység intenzivebbé tételével lehet legjellemzőb-
ben kifejezni. Mely sürgeti a belmisszió, az evangélizáció, 
az egyháztársadalmi és sajtótevékenység egyetemes fel-
karolását. A belmissziót és evangélizálást, gyakorló egyház 
szerző szerint ez a »jövő egyháza*. A füzet tartalma: 
Visszapillantás a múltba. A lelkész legelső teendői. A lel-
kész a konfirmációnál, az ismétlő-, vasárnapi- stb. isko-
lában. A felnőttek megtartásának eszközei. A belmisszió 
szerves működése. Az egyháztársadalmi tevékenység útjai, 
eszközei. A lelkész-képzés reformja. A lelkészi fizetés-
kérdéseket. — Mint a tartalom-jegyzék is mutatja, a füzet 
felöleli mindazokat az egyházi belső reformokat, melyek mos-
tanság szőnyegen forognak egyházi életünkben. A röpirat 
nagyon megérdemli, hogy minden egyházszerető ember 
s különösen a papság szorgalmasan olvassa, gondolkoz-
zék és eszmecserét indítson felette. Mi különösen nagy 
érdeklődéssel és belső örömmel olvasgattuk a füzet talpra-

esett fejtegetéseit, mert csinos összeszedését s gyakorlati 
alkalmazását látjuk bennök azoknak az eszméknek, me-
lyeket e Lap hazánkban először s évek óta programm-
szerűleg sürget. Mai vezércikkünk részletesen foglalkozik 
a füzet tartalmával. Melegen ajánljuk a füzet megszer-
zését mind becses tartalmáért, mind azon jótékony cél 
érdekében, melyet szolgál. A tiszta jövedelem ugyanis a 
sárospataki theol. tanári nyugdíjintézet javára fordíttatik. 
Kapható a Sárosp. Lapok szerkesztőségénél Maga a füzet 
is külön lenyomat a Sárosp. Lapokból. 

** Az illavai hitvalló. Irta Krupecz István. »A 
mi Otthonunk« könyvesházának 6-ik száma Megjelent 
a »Luther-társaság* támogatásával. Ára 4 kr. — A 
Pozsonyban dr. Masznyik Endre és Stromp László szer-
kesztésében és kiadásában megjelenő »A mi Otthonunk* 
című ev. prot. társadalmi és családi heti lap »A mi Ott-
honunk könyvesháza« cím alatt a Luther-társaság támo-
gatásával téli olvasmányokat ad ki evang. prot. népünk 
számára. E jóravaló vállalatból 1893—94. telén immár 
hat szám jelent meg. 1. sz. A vittembergi fülemile, Szaksz 
Jánosnak, a nürnbergi híres vargának és mesterdalnoknak 
verse, fordította Pásztor Sándor, ára 5 kr. 2—3. sz. A 
vágsellyei iskolamester, kép a protestánsok üldöztetésének 
idejéből, irta Stromp László, ára 10 kr. 4. sz. Nóvák 
Márton, a hoósi prédikátor elbeszélés az üldöztetés korá-
ból, írta dr. Masznyik Endre, ára 5 kr. 5. sz. Az élet-
ből,, tanulságos költemény, irta Sántha Károly, ára 2 kr. 
6. sz. Az illavai hitvalló, mely most jelent meg. Örven-
detes jelenségnek tartjuk azt a buzgólkodást, mely a kö-
zönségnek vallásos olvasmányokkal való ellátásában nyi-
latkozik. A Prot. Irodalmi Társaság és a Luther-társaság 
versenyre kelése sem hibáztatható. Csak az a kívánatos, 
sőt szükséges, hogy az olvasmányok valóban terjedjenek 
és olvasókat találjanak a nép között. A népet mintegy 
rá kell kapatni, ajánlással rá bírni a vallásos olvasmá-
nyokra. »Az illavai hitvalló« alkalmas erre a célra, bár 
ahhoz nem eléggé könnyed és folyékony, hogy kedvelt 
népkönyv váljék belőle. A tárgy érdekessége, Masnicius 
Tóbiás története azonban pótolgatja az eléadás fogyaté-
kosságát ! Lelkészeknek, tanítóknak ajánljuk a nép közötti 
terjesztésre. Megrendelhető dr. Masznyik E. szerkesztőnél 
Pozsonyban (Temető-u. 3. sz.). 

** A ker. egyház rövid története. Elemi iskolák 
felső, polgári és középiskolák alsó osztályai számára irta 
Bereezky Sándor ág. h. evang. hitoktató. Budapest, 1894., 
Kókai Lajos kiadása, ára kötve 30 kr. — Bereezky Sán-
dornak, a székes főváros e buzgó ev. hitoktatójának egy-
háztörténelmi tankönyve, elméleti szempontból megüti a 
mértéket. Három részre oszlik s előadja I. az egyház 
történetét az egyházjavításig, II. az egyházjavítás törté-
netét Németországban és Schweiczban, III. az egyházjaví-
tás történetét Magyarországon. Helyes az anyag kiválasztása, 
mert csak a leglényegesebb dolgokra szorítkozik. Egész-
séges a felfogása, mert kerülve a merev felekezetességet, 
evangéliumi ker. szellemben van irva. Vonzó az előadása, 
tárgyából ki tudja választani s tetszetősen kidomborítja 
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az érdekes mozzanatokat. Megfelelő a stylusa, mert egy-
szerű és világos, elég magyaros és elég élénk. Felfogása, 
kidolgozása egyaránt arra mutatnak, hogy szerző gyakor-
lott paedagogus, a ki tudja, mit és miként kell az egyház-
történelemből a gyermekek elé vinni. A modern tankönyv-
írók közös hibájába, a tulterjedelmességbe, sem esik 
bele. Ezek a könyvnek fényoldalai. Kisebb hibái közül 
fölemlítjük: Hogy a római egyházat nagyon gyakran »ka-
tholikus «~nak és nem »római katholikus*-nak mondja, 
már pedig mind a gör. kath., mind a gör. keleti, mind 
a két prot. egyház hívei szintén katholikusok s tagjai az 
»una saneta catholica eeclesia«-nak; hogy Kálvin Institu-
tioja nem 1535-ben, hanem 1536-ban jelent meg; hogy 
Trier-ben nincsen érsek; hogy a protestánsok között nem 
az ág. h. evangélikusok, hanem a reformátusok a leg-
számosabbak; hogy a legújabb vallási statisztika szerint 
a keresztyének összes száma nem -180, hanem 468 millió, 
kik közül 225 millió római katholikus, 145 millió protes-
táns, 95 millió gör. keleti és 3 millió kopt keresztyén. Ilyen-
féle kisebb hibáktól eltekintve, a Bereczky könyvét mind-
két hitvallású evang. iskolákban használható tankönyvnek 
tartjuk és ajánlhatjuk. 

** A tállyai evang. egyház és a tállyai Kossuth-
ünnep története. Irta Czékus László evang. lelkész. 
Kassa, 1894. 97 1., ára 1 frt. — A tállyai ev. egyház 
százados templomát, melyben Kossuth Lajos 1802-ben 
megkereszteltetett, közadakozásból újjáalakítván, 1892. 
szept. 19-én, Kossuth 90-ik születésnapján ünnepélyesen 
felszentelte. Czékus ennek az ünnepélynek előzményeit, 
az adakozások kimutatását, az ünnepen tartott beszédeket, 
az ünnepély leírását könyvvé foglalta össze s megtoldva 
a tállyai egyház történetével, most kiadta. A könyv az 
ily nemű alkalmi iratok szokásos színvonalán áll, magasabb 
irodalmi érték igénye nélkül. A könyv I. része az egyház tör-
ténetét tartalmazza, krónikaszerű vázlatos kidolgozásban, 
de a történetiróra s az érdeklődőkre nem egy becses adalé-
kot gyűjtve össze. A II. részben az adományok és adako-
zók részletes kimutatása van közölve, melyből látható, hogy 
a tállyai templomra begyűlt összesen 11,372 frt 75 kr., 
miből restaurálták a templomot s egy kis »Torony-alapot* 
is tettek félre. A III. részben közölve van Hajász Pál 
oltári imája, Farbaki József főesperesnek a templomban, 
Czékus Lászlónak a templomon kívül tartott ünnepi beszéde, 
Zelenka Pál püspök fölszentelő imája, Nemes Károly 
esketési, Riszdofer János keresztelési, s végül Bernáth Béla 
beszéde, melylyel a Kossuth megkeresztelését megörökítő 
emléktáblát leleplezte. Itt olvasható Kossuthnak a tállyai 
ünnepély alkalmával a hegyaljai egyházmegyéhez küldött 
szép levele is. — Az emlékkönyv tiszta jövedelme a 
tállyai Kossuth templom tornyára van szánva. A kegyele-
tes célra való tekintetből is ajánljuk a közönség pártoló 
figyelmébe. 

** A Magyar Mese- és Mondavilágból, Benedek 
Elek mesekönyvéből, mely a millenium egyik maradandó 
emlékének van szánva, megjelent a 9. füzet. A legkiválóbb 
darabja a füzetnek az Aranygyapjas kosok című mese, 

melyet valóban ragyogó fantáziával teremtett meg a mese-
mondó magyar nép. De szépek a füzet többi meséi és mondái: 
.Jégország királya, A tűz (Krisztus-monda), Világszép Ilonka, 
A szegény emberek kakasa és Táltos Jankó. A Magyar 
Mese- és Mondavilág egy füzetének ára 25 kr., tíz füzet 
előfizetési ára 2 frt 50 kr. Megrendelhető a kiadó Athe-
naeumnál és minden könyvkereskedőnél. 

** A magyar néprajz a nemzeti nevelés szol-
gálatában. Irta Farkas Imre, mezőtúri tanító. Ára 10 kr., 
kapható Mező-Túron, Kiss Ferencz tanítóegyleti pénz-
tárnoknál.— Tartalmas és csinosan irt értekezés, melyet a 
szerző a heves nagykunsági ev. ref. tanítóegylet 1893 
augusztus 18-án Török-Szentmiklóson tartott gyűlésén 
olvasott fel s a gyűlés határozatából tett közzé. Az érte-
kezés a nemzeti nevelést a magyar népélet és érzelem 
nemzeti alapjaira kívánja fektetni, s e végből ezeknek a 
nemzeti sajátságoknak az iskolában való megismertetését 
és az életben való megőrzését és helyes fejlesztését sürgeti. 
Erre a célra ajánlja a gyermekek játékának, dalának, 
olvasmányainak s az egész iskolai nevelésnek és oktatásnak 
tősgyökeres magyar szellemben való vezetését. A játékok-
nál a Kiss Áron-féle Magyar gyermekjátékok gyűjteményét, 
a daloknál a Sztankó Béla Dalos könyvét, az olvas-
mányoknál a Gyertyánf'fy-Kiss-Radó-féle Olvasókönyvet 
tartja a nemzeti népnevelésre különösen alkalmas esz-
közöknek. A derék értekezés megérdemli, hogy minél 
szélesebb körben olvassák. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című és Lampel R. cég kiadásában megjelenő 
illusztrált vállalatból most jelent meg a 13-ik füzet. Gracza 
György e füzetben élénk és élvezetes stílusával az első 
honvédek toborzását mondja el. Az illusztrációk is füzet-
ről-füzetre érdekesebbek és szebbek. Már eddig mintegy 
200 egykorú kép jelent meg. A mostani füzet képei: 
Saguna András püspök, az erdélyrészi oláh mozgalom 
vezetője. — Janku Ábrabám. — Honvédtábor. — Jeszenák 
János, erdélyi gör. kel. püspök 1848- ban. — Orosz gyalog-
ság 1849-ben. — Kossuth a nép között. — lllyr izgatás 
Horvátországban. — Lenkey János honvédtábornok. — 
Orosz lovasság. — Görgei Arthur 1848-iki képe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Szász Károly dunamelléki püs-

pök f. hó 4-én tért vissza a missziói egyházakban végzett 
egyházvizsgáló" kőrútjából. — Budapesti theol. akadémiánk 
igazgatójává a következő három évre S-öts Farkas theol. 
tanárt, e Lap szerkesztőjét választotta meg az akadémiai 
tanári kar. — A győri ev. ref. egyház lelkipásztorává 
Pereszlényi János utódjává a szavazatok túlnyomó több-
ségével Szabó Zsigmond deáki lelkészt választották meg 
a gyülekezet tagjai. — A nagy-enyedi Bethlen-kollégium 
rectorává Nagy Lajos, a főgimnázium igazgatójává ismét 
Váró Ferencz tanár választatott meg. — A rimaszombati 
egyesült protestáns főgimnázium Baksay István tanár 
tiszteletére, ki 50 év óta működik a tanári pályán, junius 
23-án jubiláris ünnepélyt rendez. — A kiszácsi (Bács szerémi 
egyházmegye) ág. evang. egyház lelkipásztorává Langhoffer 



Károly tarnóczi lelkészt választották meg. — Szigdhy 
Lajos eperjesi koll. főgimn. tanár junius 2-án a kolozs-
vári tudományegyetemen a történelem és magyar iro-
dalomból »summa cum laude* kiállott szóbeli vizsga s 
nagyajtai Cserei Mihály élete és históriája című értekezése 
alapján bölcsészettudori oklevelet nyert. — Petri Mór 
zilahi ev. ref. főgimnáziumi tanár s a »Szilágy* szerkesz-
tője a budapesti egyetemen a magyar nyelv- és irodalom-
történetből bölcsészettudori oklevelet nyert. — Dr. Pác.3 
Lajos sárospataki főgimn rendkívüli tanár a német és 
francia nyelvből, irodalomból és bölcsészetből a budapesti 
egyetemen tanári oklevelet szerzett. 

* Az ág. evang. egyház zsinata negyedik ülés-
szakra június 7-én Budapesten, a Deák-téri ev. díszterem-
ben ül össze. Előző nap, junius 6-án délután 4 órakor 
zsinati előértekezlet fog tartatni, az első ülés 7-én délelőtt 
10 órakor kezdődik. Főbb tárgyai lesznek : az egyetemes 
gyámintézet és az egyházkerületek kikerekítése. Ugyancsak 
7-én délelőtt 8 órára Trsztyénszky Ferencz ideigl. elnök 
egyetemes lelkészi értekezletet hivott össze az értekezlet 
irányelveinek megállapítása s a végleges megalakulás 
céljából. 

* A papi javak államosítása. Régi dolog, de min-
dig új marad, hogy actio reactiot szül s a reactio heve növeli 
az actio erejét. Mióta az egyházpolitikai javaslatokat a 
klerikális-feudális reactio a főrendiházban megbuktatta, a 
liberális actio is erősebb hangokat kezd itt-ott megütni. 
Most már nemcsak a radikális sajtóban és a radikális 
pártokban, de a törvényhatóságok tanácstermeiben is föl-
hangzik a merész szó: szekuralizáljuk a papi javakat. 
Maros-Tordamegye legutóbbi közgyűlése öt szó híján egy-
hangúlag elfogadta az erre vonatkozó indítványt s a 
törvényhatóságok között köröztetni fogja határozatát. — 
Nem helyeseljük az ily radikális törekvéseket, bölcsebbnek 
tartjuk annak az erő-aránytalanságnak kiegyenlítését, mely 
az oszlopos egyházak között fennáll s melyet egyik első-
rangú politikusunk legutóbb is bolond helyzetnek nevezett. 

* A népies vallásos iratok terjesztésére igen 
célszerű módot választott Oláh Antal öcsödi lelkésztársunk, 
ki a prot. irodalmi társaság »Koszorú« című népies kiad-
ványaiból Hornyánszy V. bizományosnál 10 frt ára füzetet 
rendelt meg az iskolás gyermekek számára vizsgálati 
jutalom-könyvül, A »Koszorú« füzetei erre a célra nagy-
részt alkalmasok lévén, az ily megrendeléssel kettős célnak 
teszünk szolgálatot: terjesztjük a társaság kiadványait és 
jó olvasmányokkal látjuk el a tanuló ifjúságot. A köve-
tésre méltó jó példát melegen ajánljuk az iskolai elöljárók, 
felügyelők és tanítók pártoló figyelmébe. 

* Budapesti theologiai akadémiánkon az évzáró 
kolloquiumok junius 14 első napján, az évzáró vizsgálatok 
junius 15. és 16-ik napjain fognak megtartatni. A theolo-
giai alapvizsgálatok szeptember 5-én, a tanítóképesítő 
vizsgálatok szept. 3. s következő napjain lesznek a duna-
melléki egyházkerület nagykőrösi tanítóképezdéjében. 

* A gyermekek vallása és a zsidó vallás recep-
ciója ügyében készült törvényjavaslatokat az igazságügyi 

bizottság is letárgyalta és jelentéseit május 31-én terjesz-
tette a képviselőház elé. A gyermekek vallásáról szóló 
jelentést Mutuska Péter, a zsidó recepcióról szólót Nodeczcy 
János szövegezte. A bizottság a gyermekek vallásáról 
szóló törvényjavaslatban visszaállította az eredeti rendel-
kezést, hogy a vegyes vallású házasfelek az esküvő előtt 
tartoznak megegyezni születendő gyermekeik vallásos 
nevelése felett. 

* Az új református templom Budán. A Fazekas-
téren javában épül az impozáns ref. templom, mely go-
thikus kupola-építmény, és a külső szépség, mint a belső 
berendezés tekintetében félül fogja múlni a három év előtt 
épült debreceni református templomot. Maga az egész 
templomépület pillér-lábazaton áll. Az építésnél szem előtt 
tartották az 1838-iki vízállást. A templomot oly magasan 
építik, mint a ferencvárosi templom, s az egész épü-
letet egy méter magas díszes fallal veszik körül. A tem-
plom ezer lélek befogadására épül, homlokzattal a Duna 
félé. A Duna felé néz majd egy 64 méter magas torony, 
melyet nyers téglából építenek, tetejét pedig nem bádog-
gal. hanem cementvakolattal fedik be. A második torony 
54 méter magas lesz s szintén a Duna felőli oldalon. Itt 
lesz a főbejárat is. Az ablakok díszes majolikából lesz-
nek keretezve, az ablak táblái pedig pompás üvegfesté-
szeti munkák lesznek. Az Úr asztalát, eltérőleg más tem 
plomoktól, a templom közepén állítják fel díszes karrarai 
márványból, míg a padok faragott tölgyfából készülnek 
majd. Lesz díszes orgona-karzat. A torony-órákat villany-
világítással fogják ellátni. Mindkét toronycsúcsra hatalmas 
érckakasok jönnek. Az egész íemlpomot diszes majolika-
cseréppel fedik. Télen a templom fűthető lesz. Az egész 
építkezés, mely a berendezéssel mintegy százötvenezer 
forintba kerül, a jövő év augusztus elejére készül el, a 
midőn nagy ünnepélyek között szentelik fel. 

* Tanítók albuma az ezredéves kiállításon. E 
cím alatt Vaday József békési ref. tanító, a »Tanügy* 
című derék szaklap szerkesztője, egy impozáns album 
összeállítására és kiadására vállalkozott. Az albumnak az 
a hivatása, hogy a tanítói pályán működő férfiak és nők 
arcképét és életrajzát a millenium alkalmából megörökítse. 
A mű egyelőre ezer arcképre van tervezve s ebből az 
idén mintegy háromszáz fog megjelenni. A fényképek 
Divald műtermében fognak készülni. Előfizetési ára 9 frt, 
miből 3 frt előre beküldendő. Közölve lesznek benne az 
állami, egyházi és községi jelesebb elemi és polgári iskolai 
tanítók és tanítónők arcképei. A Békésen megjelenő »Tan-
ügy* junius 1-i száma részletes tájékozást nvujt az albumra, 
vonatkozólag. 

* Oklevél megsemmisítés. Jablonszky Alajos 
székesfővárosi tanító tanítói oklevele (melyet mint nagy-
récsei r. kath. kántortanító, a nagy-kőrösi ev. ref, tanitó-
képezdében 1877. márc. 20—23-án tett képesítő vizsgálat 
alkalmával nyert), elveszvén, főt. és méltgos Szász Károly 
dunamelléki ev. ref. püspök úr 727. sz. a. 1894. május 
24-kén kelt engedélyével, 361. oki. sz. alatt f. évi május 
26-kán másod példányban a nevezett részére kiállíttatott, 



ellenben a jelzett első példány — ha megkerülne is — 
semmisnek nyilváníttatik. Kelt Nagy-Kőrösön, 1894. május 
27-én. A tanitóhépezdei igazgatóság. 

* A hit- és erkölcstan az iparos- és kereskedő-
tanonciskolákban A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az egyházi főhatóságokhoz a következő átiratot intézte: 
Az iparos- és kereskedő-tanoncz, továbbá a középkeres-
kedelmi iskolák számára kibocsátott szervezeti szabályok 
és utasítások a hit- és erkölcstannak ezen iskolákban 
való tanítása iránt akként intézkedtek, hogy e tantárgy 
a nem kötelezett (fakultatív) tárgyak közé soroztatott. Áz 
előttem fekvő jelentésekből azt a tapasztalatot szereztem, 
hogy a hit- és erkölcstannak fakultatív módon való tanítása 
nem vezetett a kívánt eredményre, mert csak igen kevés 
iskolában történt olyan intézkedés, hogy ezen fontos tárgy 
tanítására a heti órák keretében megfelelő hely biztosít-
tassék. És mert az ezen iskolákat látogató serdülő ifjúságnak 
ép e korban van szüksége arra, hogy oktatása és nevelése 
valláserkölcsös alapon történjék, elrendelendőnek találtam, 
hogy a jelzett iskolákban a hit- és erkölcstan tanítása a 
heti órarend keretében kötelező módon eszközöltessék. 
Midőn ezen elhatározásomról a főtiszt. Főhatóságot tisz-
telettel értesíteni szerencsém van, felkérem, hogy a bölcs 
kormányzata alatt álló egyházi hatóságokat arra felhívni 
méltóztassék, hogy a nevezett iskolákban a bittan tanítása 
iránt az 1894/5. tanév kezdetétől saját hatáskörükben 
gondoskodjanak. Egyben tudomására hozom a főtiszt 
Főhatóságnak, hogy egyidejűleg az összes kir. tanfelügyelő-
ket utasítottam, hogy mindazon helyeken, a hol iparos 
és kereskedőtanonc-, továbbá kereskedelmi középiskolák 
vannak, azokban a hit- és erkölcstannak osztályonként 
heti 1—1 órában kötelező módon való tanítása iránt a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

* A római kath. sajtó erősödéséről a Religió 
május 30-iki száma ezt irja: »A kath. sajtó egy lustrum 
alatt többet nyert, többet izmosodott, mint azelőtt félszá-
zad lefolyása alatt. Szatmár, Nyitra, Pécs, Eger, Székes-
fehérvár stb. azóta nyert győzelmesen előrehaladó katho-
likus politikai sajtót. És a legfényesebb haladás dacára, 
mégis mindenki érzi, hogy még igen nagyot kell haladnunk, 
fejlődnünk, izmosodnunk az országban a sajtó terén. Az 
izmosodás eme szükségletének három kiváló jelenségére 
irányítjuk ezúttal hazánk kath. vezérférfiainak figyelmét. 
Az első az, hogy két világi katholikus vezérférfiunk, Zichy 
Nándor gróf és Esterházy Miklós Móricz gróf hónapok 
előtt bizalmas magánúton aláírásra szólító felhívást kül-
döttek szét az országban egy katholikus napilap alapjainak 
megvetése végett. A második jelenség az, hogy az ország-
ban, bár eme felhivás óta mély hallgatás állott be a 
kezdeményezők részéről, az érdeklődés egyre tart, sőt 
egyre növekedik az ügy mellett . . . A harmadik örven-
detes jelenség, a melytől nagy hatást lehet várni, az, hogy 
a kath. sajtó felkarolásának terén a zsolnai kath. nagy-
gyűlés minden eddigi akciónál egy lépéssel előbbre hatolt 
ama határozata által, a mely igv szól: »Mondja ki a 
gyűlés, hogy tekintettel a kath. közvélemény folytonos 
ébrentartásának és serkentésének szükséges voltára, átirat 
utján Magyarország összes esperesi kerületeinek katholikus 
testvéreit felszólítja, hogy hatáskörükben odamüködjenek, 
hogy a tisztességesen gondolkodó olvasóközönségtől a 
vallást gúnyoló, fékevesztett sajtót távoltartsa.« — íme 
Róma mozog. Élünk-e hát mi!? 

*Az Emke évi jelentése. Az erdélyi közművelődési 
egyesület junius 3-án Tordán tartotta ez évi közgyűlését, 
mely alkalomra Sándor József, az Emke főtitkára, elkészí-
tette az egyesület évi jelentését. Az egyesület tagjainak 

száma az elmúlt évben 727-el szaporodott. Az Emke-nek 
ma 75 örökös, 1873 alapító, 1084 rendes és 4773 pártoló 
összesen 16.545 tagja van. Az egyesület vagyona a követ-
kező nagy alapítványokkal gazdagodott: Bicskey Kálmán 
végrendeletileg az egyesületre hagyta 1400 holdas birtoká-
nak felét; Remenyik Zsigmond dormándi (Heves m.) 
földbirtokos végrendeletileg 10 ezer frtot, özvegy Gárdosy 
Jánosné 1890 frtot, Bán István 1000 frtot, Krausz Mayer 200, 
Nagy Pál és Steiner Mór 100—100 frtot hagytak az 
egyesületnek. Atzél Réla báró a Rohonozy Gedeontól 
fogadáson nyert 250 frtot adta át. Az egyesület közel 
101 >,000 frtot vett be az elmúlt évben, ugy, hogy vagyona 
április elsején 2.050,414 koronára rúgott. Az évi jövede-
lem 50,322 frt volt. Jövedelmével az egyesület alapított, 
fentart s részben segélyez 1 nagyszabású földműves 
iskolát, 8 más szakiskolát, 62 felekezeti és önálló népiskolát, 
22 óvót és gyermekmenedékbelyet, 3 emberbaráti intézményt, 
49 népkönyvtárt és 26 dalos i<ört. A gyermekmenedék-
helyekre vonatkozólag azt tapasztalták, hogy különösen 
vegyesajku vidéken kitűnő szolgálatot tesznek az óvó 
megkedveltetéséhez. 1893-ban 600 frtot, ez idén azonban 
csak 100 forintot irányoztak elő népkönyvtárakra, mivel 
az egyesület népdaloskörök szervezésére concentrálja 
most erejét. 

* Az egyházpolitikai reformok miatt, a Wekerle 
kormány király ő felségének beadta a lemondását, előbb 
szóbelileg, később írásban is. A korona a lemondást folyó 
évi junius hó 4-én kelt legfelsőbb elhatározásával leg-
kegyelmesebben elfogadni, egyszersmind azonban meg-
hagyni méltóztatott, hogy az egyes miniszterek hivatalos 
működésüket, további legfelsőbb elhatározásig, folytassák 
Miután gróf Khuen-Héderváry Károly horvát bánnak kor-
mányalakítási kísérlete meghiusult, nap-nap után nagyobb 
lesz a valószínűség, hogy a kormányválság miatt Buda-
pesten időző felség ismét Wekerle Sándort, fogja megbízni 
az ország kormányzásával. 

a d a k o z á s . 
A prot. országos árvaház javára A duna-mocsi 

konfirmándusok Bajcsy Lajos ref. 1. által 2 frt 97 kr. 
(Ebhez járultak : Hegyi Jenő 20 kr., Egyeg Lajos 20 kr., 
Jakab Gyula 20 kr., Bábi Lajos 20 kr., Lajos András 20 kr., 
Lajos József 26 kr., Rácz János 10 k r , Bacska Lajos 
10 kr., Kántor István 10 kr., Czikor Béla 4 kr., Szigeti 
Eszter 20 kr., Hollósi Lina 20 kr., Szalai Etel 20 kr., 
Balla Etel 10 kr., Simon Erzsébet 10 kr., Nagy Julcsa 10 kr., 
Posch Mari 10 kr., Lajos Mári 10 kr , Kovács Etel 10 kr., 
Máté Zsuzsa 10 kr., Kozma Julcsa 7 kr.) — A runya-
szcnt-királyi ev. ref. konfirmándusok Molnár István által 
2 frt 25 kr. (Ehhez járultak: Borbás Erzsébet 45 kr.. 
K. Borbás Erzsébet 45 kr., Kulcsár Erzsébet 45 kr., Balog 
Erzsébet 20 kr., Schuck Géza 40 kr., Szalai István 30 kr.) 
— A gyönki ev. ref. gimn. konfirmált növendékei Kiss 
Béla tanár által 2 frt 5 kr. (Ehhez járultak : Muraközy 
László 50 kr,, Mányoky Ödön 50 kr., Szakonvi István 
50 kr„ Sebestyén Géza i:0 kr., Szigethy László 20 kr., 
Kálmán Endre 15 kr.) — A biai konfirmándusok Dézsi 
Mihály r. 1. által 2 frt 40 kr. — A réthci konfirmándusok 
Galambos László r. 1. által 1 frt 50 kr. — A felsö-cöri 
konfirmándusok Gueth Sándor r. 1. által 2 frt. — A hercg-
szöllösi konfirmándusok Kulcsár Sándor r. 1. által 2 frt 
80 kr. — A kajászó-szt-péteri konfirmándusok Tatay 
Lajos r. lelkész által 2 frt 90 kr. (Ehhez járultak: Varga 
Károly 20 Kr., Lévai Mihály 20 kr.} Liber Lajos 20 kr., 



Pátkai Gábor 20 kr., Csapó Sándor 20 kr., Gál Ferenc 
20 kr., Kürti Bálint 10 kr., Bencze Mhály 10 kr., Marton 
József 10 kr., Gál István 11 kr., Bencze Etel 20 kr., Takács 
Zsófia 20 kr., Fodor Juliánná 10 kr, Kamocsa Lidia 10 kr., 
Kovács Lidia 15 kr., Fehér Juliánná 10 kr., Nagy Juliánná 
10 kr., Szomódi Juliánná 10 kr., Gál Lidia 10 kr., Ispán 
Juliánná 7 kr., Böcsödi Zsuzsa 7 kr.) — A császári kon-
firmándusok Halász István ref. s. 1. által 4 frt. (Ehhez 
járultak: Bődi Mihály 50 kr, Biró Mihály 50 kr., Tálos 
Sándor 10 kr., Barát József 10 kr., Marcsa Kálmán 10 kr., 
Fülöp András 10 kr., Kincses Mihály 10 kr., Turi István 
10 kr., Szűcs Gergely 10 kr. Fülöp Sándor 10 kr., Váczi 
István 5 kr., Zsednai István 4 kr., Horváth István 4 kr., 
Szűcs Erzsébet 10 kr., Talós Lidia 10 kr., Skultéti Erzsébet 
10 kr., Szábó Lidia 10 kr., Halász István s. lelkész 67 kr., 
Pálffy Lajos rendes lelkész 1 frt.) — A somogy-viszló-
cserlöi konfirmándusok Jávory Nándor ev. ref. lelkész 
által 70 kr. (Ehhez járultak: Tóth Imre 10 kr., Ladányi 
János 10 kr., Sajtos Lidia 10 kr., Légrádi Katalin 10 kr., 
Hordós Zsófia 10 kr., Gere István 10 kr., Kovács József 
10 kr.) — A nagyváradi konfirmándusok Sulyok István 
r. 1. által 3 frt 9 kr. — A szt-benedeki konfirmándusok 
Bontz Gyula r. 1. által 1 frt 33 kr. — A levéli ev. konfir-
mándusok Posch Frigyes ev. 1. által 2 frt 50 kr. — A 
bicskei konfirmándusok Balogh György r. I. által 5 frt. 
— A kassai konfirmándusok Révész Kálmán r. 1. által 
7 frt 20 kr. — A ter.-szecsödi konfirmándusok Jezerniczky 
Kálmán r. 1. által 3 frt. (Ehhez járultak: Jezerniczky Dezső 
45 kr., Kecskés E. 30 kr.. Vas J. 20 kr., Márkus Ist." 20 kr., 
Bokor Kat. kr , Németh Vil. 20 kr., Németh Vil. 20 kr., 
Buda Katalin 15 kr., Dienes Károly 10 kr., Horváth György 
10 kr., Horváth János 10 kr., Kecskés Sándor 10 kr., 
Molnár Mihály 10 kr., Zámbó János 10 kr., Varga Lajos 
10 kr., Horváth Lajos 10 kr., Lézsa János 10 kr., Varga 
Eszter 10 kr., Dózsa Eszter 5 kr., Zsoldos Juliánná 5 kr.) 
— A fóthi konfirmándusok Molnár Albert r. 1. által 3 frt 
60 kr. — A csákvári korfirmándusok Székely József r. 1. 
által 2 frt 40 kr. — Az ó-budai konfirmándusok Varga 
Zsigmond r. s. 1. által 2 frt. (Ehhez járultak: Kéki Imre 
20 kr., Szarka János 10 kr., Kócsa János 50 kr., Gere 
Józsa 10 kr., Schreincz Teréz 10 kr., Kecskés Lidi 20 kr., 
Szilágyi Etel 10 kr., Győri Mari 10 kr , Németh Julcsa 
10 kr., Szabó Erzsi 10 kr., Tóth Juliánná 10 kr., Kónya 
Karolina 10 kr., Nemes Etel 10 kr., Szűcs Zsuzsanna 10 kr.) 
— A szt-márion-kátai konfirmándusok Miskolczy Dénes 
r. 1. által 3 frt 92 kr. — A duna-szt-györgyi konfirmán-
dusok Kátai Endre r. 1. által 1 frt 5 kr. — A zámolyi 
konfirmándusok Kontra Imre r. 1. által 1 frt 30 kr. — A 
kun-szt-miklósi ref. gimn. konfirmált növendékei Pátkay 
Imre gimn. tanár által 6 frt 50 kr. (Ehhez járultak: 
Bernáth Zsigmond 50 kr., Dömötör Bertalan 1 frt, Galam-
bos Károly 50 kr., Kesserű István 50 kr., Kónya Károly 
50 kr., Nagy Pál 50 kr., Rozsnyai Vince 50 kr., Sárközi 
Zoltán 50 kr., Szappanos Péter 50 kr., Takács Gyula 50 kr,, 
Tóthfalusy Ferenc 1 frt.) — GyÖrösi Bálint és Nagy 
Erzsébet uj-fehértói konfirmándusok gyűjtése konfirmált 
társaik között Kálmán Dezső ref. lelkész által 1 frt 18 kr. 
—. Máté István (Kisújszállás) 2 frt. — A szolnoki kon-
firmándusok ifj. Csekey István r. 1. által 4 frt 90 kr. 
(Ehhez járultak: Pesztránszkv Gábor 10 kr., Ruttkay Sán-
dor 20 kr., Szabó István 30 kr , Turoczy Lajos 50 kr., 
Csery Mária 40 kr., Kuliny Erzsébet 50 kr., Lendvay 
Margit 1 frt 20 kr., Varga Ilona 1 frt, özv. Tóth Sámuelné 
70 kr.) — Az alcsuthi konfirmándusok Mészöly Géza r. 1. 
által 2 frt 38 kr. (Ehhez járultak: Tóth Géza 20 kr., 
Ádám József 10 kr., Bárányos Gábor 10 kr., Tóth András 
8 kr., Jakab István 10 kr., Szabó Zsófi 20 kr., Kovács 

Gizella 50 kr., Mészöly Etelka 1 frt, Balázs Lidi 5 kr., 
Komáromi Zsófi 5 kr. — A bissei konfirmándusok Nagy 
István r. 1. által 1 frt. (Ehhez járultak : Matis István 10 kr., 
Balog Fer. 10 kr., Kis József !0 kr., Nagy Imre 10 kr., 
Orbán József 10 kr., Császma Zsófia 10 kr., Nagy István 
ref. lelkész 40 kr.) Összesen 77 frt 92 kr. 

A 20. számban kimutatott adakozások hozzászámí-
fásával jelen közlés összege 188 frt 88 kr. 

Jegyzet. A 20. számban közölt kimutatás végösszege 
tévesen szedetett s nem 210 frt 96 kr , hanem csak 110 frt 
96 krajcár. 

Kiadóhivatal. 
Nagypénteki Ref. Társaságra: A csarodai ref. 

konfirmándusok Muhi Dániel r. 1, által 50 kr. — A mányi 
ref. konfirmándusok Kiss Károly r. 1. által 1 frt 20 kr. — 
A n.-váradi ref. konfirmándusok Sulyok István r. 1. által 
3 frt 10 kr. — A vajai ref. konfirmándusok Kócsi Dá-
niel r. 1. által 4 frt 26 kr. (Ehhez járultak: Kócsi Dániel 
vaja-kisgör-génygöcsi ev. ref. lelkész küldött 4 frt 26 krt. 
Ebből 1 frt 4 kr. konfirmációkor gvült perselypénz 3 frt 
22 kr. a konfirmándusok adománya. Ehhez járultak: 
Nagy Károly 10 kr.. Orbán Sándor 10 kr,, Kis Gergely 
10 kr., Kovács Péter 6 kr., vajai Szabó József 6 kr., 
Orbán Antal 6 kr., göcsi Pap Albert 5 kr., görgényi Pap 
Albert 5 kr., Keresztúri Gábor 5 kr., Barabás György 5 kr., 
Pécsi Károly 4 kr., Banyai Károly 4 kr., Sipos Antal 4 kr., 
Szalai László 4 kr., Nagy Elek 4 kr., Jáni János 4 kr., 
Szabó Sándor 4 kr. Makszin Péter 4 kr.. ifj. Orbán Sán-
dor 4 kr., Gal Sándor 4 kr., Gál Tamás 4 kr., Henter 
Kálmán 2 kr., Inczé Albert 3 kr., görgényi Szabó József 
3 kr., Pap Sámuel 3 kr., Kovács Károly 3 kr , Szalai 
József 3 kr., Paizs Károly 3 kr., Sipos Albert 2 kr., 
Keresztúri Lajos 2 kr.. Puskás János 2 kr., Jánosi Fe-
renc 2 kr., Ádámosi József 2 kr., Nagy Péter 2 kr., 
Borzás Antal 1 kr., Kovács Mihály 1 kr., Molnár Lajos 
1 kr., Kovács Domokos 1 kr., Zágoni Justina 20 kr.. 
Pethő Lujza 20 kr., Bartha Emma 20 kr., Kovács Bertha 
10 kr., Bányai Póli 10 kr., Bányai Róza 10 kr., Gergely 
Róza 10 kr., Csatlós Póli 10 kr., Harkó Kriska 10 kr., 
Szigeti Kata 8 kr., Görög Eszter 8 kr., Jánosi Róza 6 kr., 
Nagy Róza 6 kr., Mezei Lina 5 kr., Biró Eszter 4 kr., 
Incze Róza 4 kr., Sebestyén Ágnes 4 kr., Harkó Jula 
4 kr., Farkas Póli 4 kr.) — Barnédi Károly (Margitta) 
20 kr. — A szomódi konfirmándusok Nagy Sándor r. 1. 
által 2 frt 61 kr. Összesen 11 frt 87 kr., mely összeget 
mai napon Szőts Albert pénztárnok úr kezeihez befizettük. 

Kiadóhivatal. 

Pályázati határidő meghosszabbítása. 
A kunszcntmiklósi ev. ref. algimnázium részéről e 

lap 15. és 16. számában hirdetett tanári pályázat azon 
kijelentéssel hosszabbíttatik meg f. junius hó 30-ig, hogy 
a nyelvészeti szak mellett oly földrajz-történelem illetve 
természetrajzra képesítettek vagy jelöltek is pályázhatnak, 
kik a német nyelvet értik és tanítani képesek s mihelyt 
az egyházkerület a rendes tanári fizetésnek a zsinat által 
követelt szabályozását elrendeli, a fentartó testület ahhoz 
alkalmazkodik. 

Kelt Kunszentmiklóson, a gimnázium igazgató-taná-
csának 1894. junius 4-én tartott ülésében. 

Szikszay Gusztáv, 
gimn, igazgató. 



P á l y á z a t . 
A miskolczi ref. egyház egyik elemi tanítói állo-

mására pályázatot hirdet. 
Fizetés: évi 500 forint, havonkénti részletekben 

és lakás. 
Elválasztott tanító az iskola vezetésén kívül a deszka-

templomban, a három nagy ünnepen, külön díjért az 
éneklést vezeti, s az énekvezért és orgonistát, akadályoz-
tatásuk esetén, a másik két templomban díj nélkül he-
lyettesíti. 

Pályázók folyamodványaikat, kellőleg felszerelve, 
junius végéig alólirotthoz küldjék be. 

Az állomás szeptember első napján foglalandó el. 

Nagy Ignác, 
1—2 iskolaszéki elnök. 

P á l y á z a t . 
A hirczayi ev. ref. gimnáziumnál az 1894—95. 

tanévre betöltendő a magyar-német, esetleg latin-német 
tanszék. 

Heti óraszám 18—20. 
Ezen állással, ha*okleveles tanár választatik, 1000 frt 

törzsfizetés s 200 frt lakáspénz, ha pedig képesítéssel 
nem biró helyettes-tanár választatik, 800 frt fizetés jár, 
évnegyedenként előre fizetve. 

A megválasztott tanár állomását 1894. szept. 1-én 
tartozik elfoglalni. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. A megválasztott oklev. tanár egy évi sikeres 
működés után véglegesítetvén, kötelezett tagja a tiszán-
túli ev. ref. tanári nyugdíjintézetnek. A fentartó testület 
belépett a létesítendő országos tanári nyugdíjintézetbe 
ugy, hogy a tanárok csak a fizetésük után járó százalékot 
fizetik. 

A helyettes-tanárul alkalmazott oklevele megszerzése 
után nyomban rendes tanári fizetést kap. 

A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanul-
mányaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó 
okmányaik kíséretében f . évi jnnius 24-ig alólirotthoz 
küldjék be. 

Karczag, 1894. május '28. 

2 - 2 

Hajnal Elek, 
az igazgató-tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 

Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 
főgimnáziumban az 1894/5. tanév kezdetével egy rendes 
classica-philologiai tanszék lesz betöltendő, mely a latin 
és görög nyelv, esetleg a görög-pótló irod. olvasmányok 
tárgyainak tanításával van egybekötve. 

Kötelező hetenkénti órák száma 20—22. 
E tanszékre okleveles ev. ref. tanárok pályázhatnak. 
Rendes tanár alapfizetése 1200 (ezerkétszáz) forint, 

lakáspénzül 200 (kétszáz) forint. Helyettes tanár fizetése 
800 (nyolcszáz) forint. 

A rimaszombati egyesült prot. főgimnázium tanári 
kara bejelentette a felekezeti tanárok állami nyugdíjinté-
zetébe való belépését. 

A kinevezés joga a nmélt. vallás- és közoktatási 
miniszter urat illeti, ennélfogva a kellően fölszerelt folya-
modványok a nmélt. vallás- és közoktatási miniszter úrhoz 
intézve a rimaszombati egyesült prot. főgimnázium igazgató-
ságához küldendők. 

A pályázat határideje f . évi julius 15-dike, 
A kinevezendő szeptember 1-én tartozik tanszékét 

elfoglalni. 
Rimaszombat, 1894. május 22-én. 
Az igazgató-választmány megbízásából : 

2—2 A főgimnáziumi igazgatóság. 

P á l y á z a t , 
Az eperjesi ág. h. ev. kerületi kollégium államilag 

segélyezett főgimnáziumában három rendes tanszékre hir-
dettetik ezennel pályázat ú. m.: 

1-ször természettan és mennyiségtanra, 
2-szór magyar nyelv és irodalomra (ideértve a görög 

nyelv helyett választható irodalmi tanulmányt is), 
3-szor classica-philologiára (latin és görög). 
Ezen tanszékek közül az elsőt a kollégiumi párt-

fogóság tölti be, a másodikat (magyar nyelv és irodalom) 
és harmadikat (classica philologia) pedig a kollégiumi 
pártfogóság meghallgatása után a nm. vallás- és közokt. 
magyar kir miniszter. 

A nevezett szakokra képesítettek felhivatnak, misze-
rint szabályszerüleg felszerelt kérvényeiket a kollégium 
főgimnáziumának igazgatóságához címezve f . évi junius 
15-kéig küldjék be. 

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanár vá-
lasztatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmazta-
tik a rendes tanári fizetéssel, mely jelenleg 1000 frtnyi 
évi fizetés, 200 frt lakpénz és 50 frtnyi 10 évi korpót-
lékból áll, de a pártfogóság határozata értelmében leg-
közelebb fel fog emeltetni. Ha pedig olyan pályázóra 
esnék a választás, a ki még nem volt alkalmazva, akkor 
ennek fizetése az első két évre, mint próbaévre 800 frt 
és 100 frt lakpénz, azután pedig (feltéve, hogy képesítési 
oklevéllel bír) a fent kitett rendes tanári fizetés. 

E tanszékekre csak protestáns vallásúak pályáz-
hatnak. 

Az állások f. évi szept. l-jén elfoglalandók. 
Kelt Eperjesen, 1894. ápril 7-kén. 

I)r. Schmidt Gyula, 
2—2 kollégiumi felügyelő. 

HORNYANSZKY VIKTOR KONYVNYPMDAJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, I*ijia-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzeudök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánstkt/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elüfiz. és hirdet, d i 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 SO kr ; egész évre : 9 frt. 

E{/yes szám ára XO kr. 

Az e v a n g . z s i n a t b e f e j e z ő ü l é s s z a k a . 

Az ág. h. evang. egyház junius 7—10-ik 
napjain tartotla meg az 1891-ik év decemberében 
megnyilt zsinatjának befejező ülésszakát. 

Korszakalkotó ez a zsinat a testvéregyház 
történetében; nemcsak azért, mert száz év óta 
ez volt az első zsinatja, hanem és főként azért 
is, mert a most befejezett zsinat valódi korszak-
alkotó munkát végzett. Most egyszerre óriási lép-
tekkel, megfeszített erővel igyekezett helyre hozni 
azt a százados mulasztást, melybe az idők mos-
tohasága s a viszonyok kedvezőtlen volta miatt 
bele esett. S ez az utánpótlás, a törvényhozás 
terén, mondhatjuk, fényesen sikerült. Valódi alkot-
mányozó zsinat volt, mely a százados gyakorlat 
alapján kifejlett egyházszervezetből és szokásjog-
ból a jót és helyeset bölcs körültekintéssel kodi-
fikálta, de a változott viszonyok által követelt új 
szervek és intézmények megalkotásától sem riadt 
vissza. A tapasztalt jót bölcsen konzerválta, a 
hibásat bátran reformálta vagy egészen újjal cse-
rélte föl. 

Konzerváló munkájában szabatosan meg-
határozta az egyes önkormányzati testületeknek 
hatósági jogait és kötelességeit, valamint az ezek 
tisztviselőinek hivatali jogait és teendőit. Jogászi 
pontossággal állapította meg az egyházi törvény-
kezés közegeit, ezek hatáskörét, eljárását stb. 
Szigorú következetességgel és nagy szabatossággal 
vitte keresztül az ev. prot. egyházalkotmány ket-
tős alapelvét, a gyülekezetét, mely szerint »az 
egyházban minden hatalom az egyházközségből 
ered« (11. §.), és a paritas elvét, mely szerint az 
egyházban a lelkészi és világi elemnek egyenjogú 
befolyása van (12. §). E tekintetben az evang. 
egyház törvénykönyve mintaszerű alkotás. 

Reformáló tevékenységében a zsinat külö-
nösen két irányban excellált, u. m. az egyházalkot-
mány betetőzésében és az egyház anyagi rende 
zésében. 

Az alkotmány betetőzése végett megalkotta 
és törvényes intézményekkel megszilárdította a 
négy egyházkerület egységét, melynek eddig az 
egyetemes gyűlésben csak tanácskozó jellegű or-
ganuma volt. Újra szervezte az egyetemes gyűlést 
s azt a közegyház legfőbb kormányzó hatóságává 
tette, mely most már nemcsak tanácskozik és 
javasol, hanem törvényes hatóságként képvisel, 
kormányoz és intézkedik az evang. egyházban. 
Nagy előnye az egyetemes gyűlésnek vagy evang. 
konventnek, hogy az egyetemes felügyelőben 
állandó organuma is van, ki időközben, gyűléstől 
gyűlésig, az egyetemes gyűlésnek teendő jelentés 
kötelezettsége mellett »kormányozza és képviseli 
az ág. h. evang. egyházat« (156. §.). A határozat-
képességgel és kormányzó hatalommal felruházott 
egyetemes gyűlés egyik legfontosabb alkotása az 
evang. zsinatnak. 

Még nagyobb horderejű reform az egyház 
anyagi rendezése. Az egyházi adózást illetőleg a 
zsinat két elvet kodifikált, ú. m. a személyes já-
randóság elvét s a birtok- és kereset-aránylagosság 
elvét. Minden felnőtt egyháztag köteles az egyház 
szükségeihez személyes adóval járulni, mely azon-
ban 25 frtnál magasabb nem lehet; s a meny-
nyiben ez nem elég, a nagykorú egyháztag a 
maga állami egyenes adójának a szükséghez mért 
százalékával is megadóztatható. E gyökeres adó-
reform alapján aztán kimondta a zsinat, hogy az 
egyházi és iskolai tisztviselők tisztességesen díja-
zandók, s nevezetesen azt is, hogy a rendes lel-
késznek lakáson és kerten kívül 800 frtnál kisebb 
fizetése nem lehet. 

Nagyszabású alkotása a zsinatnak az egy-
házi közalap is, melyet az 1791-iki vallásszabad-
sági alaptörvény s az első egyetemes zsinat szá-
zados emlékére alapított. Az evang. közalap által 
előmozdítandó célok nagy részt ugyanazok, mint 
a ref. közalapé, nevezetesen szegény egyházak 
gyámolítása, missziók szervezése, lelkészek szá-
mára gyám- és nyugdíjintézet alapítása, de ezeken 
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kívül nőnevelö intézetek és árvaházak gyámolítása 
s általában az evang. ifjúság vallásos nevelésének 
és oktatásának előmozdítása oly tanintézetekben, 
melyek az evang. egyház intézkedési jogköréhez 
nem tartoznak. A közalap jövedelme határozott 
kulcs szerint, nevezetesen az egyháztagok egyenes 
állami adójának fél százalékában, van megálla-
pítva. 

A most lefolyt befejező ülésszakban is a 
gyökeres reform szelleme uralkodott. Három fontos 
tárgyban hozott törvényt ez az utolsó ülésszak: 
az egyházkerületek új beosztásában, az egyete-
mes gyámintézet és az egyetemes nyugdíjintézet 
ügyében. 

Mélyreható s a tót nemzetiségi töredéket 
érzékenyen sújtó reformot csináltak az egyház-
kerületek új beosztásában. Az új kikerekítés által 
igaz, hogy arányosabb lett az egyes egyházkerü-
leteknek mind lélekszáma, mind gyülekezeteinek 
a száma, s így az egyházi administratio köny-
nyebbé, az egyházkerületek erő- és súly-aránya 
is egyenletesebbé vált. De az is igaz, hogy az új 
beosztás főként a nemzetiségi tendentiák meg-
fékezésére irányul, még pedig ama nyilván ki-
tetsző elv szerint: divide et impera! — Ez a 
törvényfejezet a dunáninneni egyházkerületben 
a pánszlávizmust papiroson a szó teljes értel-
mében széttörte; hogy azonban ez a radikális 
törvény a valóságban is meg fogja-e törni a 
pánszlávizmus kárhozatos erejét s képes lesz-e 
helyre állítani a felette kívánatos egyházi békét, 
az olyan kérdés, melyre a legvérmesebb remény 
sem felelhet határozott igennel. A pánszláv kö-
vetek, tiltakozásuk hátrahagyásával, a zsinatból 
már is kiléptek, s ezzel az egyházi szakadáshoz 
az első lépést megtették. Ez az egyetlen sötét 
pont az evang. zsinat derült égboltján! 

Az egyetemes gyámintézetet, mint az egyház-
tagok önkénytes adakozásán nyugvó egyházi jó-
tékony intézményt, a zsinat jövőre is fentartani 
határozta, s ezzel nyíltan kifejezte, hogy az egy-
házban az önkénytes adakozás keresztyén szel-
lemét ezentúl is intézményileg és rendszeresen 
fentartani és ápolni kivánja. A törvényhozás a 
gyámintézetnek csak elvi alapjait vitte be néhány 
§-ban a törvénykönyvbe. 

Fontos alkotás végre az egyetemes nyugdíj-
intézet is. Igaz, hogy az egyetemes nyugdíjintézet-
nek csak elvi körvonalait iktatták be a törvény-
könyvbe. De ezekből az elvi vonásokból is látható, 
hogy az evang. egyházban komolyan akarják 
szervezni az egyházi tisztviselők nyugdíjintézetét; 
hogy nem csupán a lelkészekről, hanem a theol. 
tancirokról, az önálló vallás-tanárokról és vallás-
tanítókról s végre az egyházi ének vezérekről vagy 
kántorokról is kíván gondoskodni az evang. egy-

ház. A részletes tervezet kidolgozásával az egye-
temes gyűlés bízatott meg. 

íme az evang. egyház zsinatjának törvény-
hozó működése, dióhéjba szorítva. Tele sok szép 
intézménynyel, gyönyörű tervekkel, bátor refor-
mokkal, melyek ha egyszer megvalósulnak, bizo-
nyára örvendetes felvirágzására és megerősödé-
sére vezetnek az evang. testvéregyháznak. Quod 
faxit Deus! 

Sz. F. 

V i s z h a n g A l s ó - B a r a n y á b ó l F e l s ő - B a r a n y á b a . 
(Folytatás és vége.) 

Ezen történeti eseményeket célszerűnek véltem fel-
említeni, hogy lássuk magunk előtt ama sötét és gyászos 
kort; lássuk az üldöztetéseket, a vérengzéseket és mészár-
lásokat, de egyúttal azt is lássuk, hogy Isten kegyelme 
által megmaradtunk s szaporodtunk. Ha lesznek is olya-
nok, kik a felekezetnélküliség törvénybeiktatása által az 
egyházi terhektől szabadulni óhajtanak, de azok nagyobb 
része, kik magukat nazarénusoknak, vagy baptistáknak 
nevezik, ügy sem számítják magukat az egyház hívei 
közé. S e szekták ellenszeréül a pásztori gondozást, vallás-
tanítást, betegek felkeresését minden körülmények között 
szükséges teljesíteni. Igen jó hatással van a betegre és 
hozzátartozóira, ha a lelkész meg tudja nyugtatni, vigasz-
talni. De szükségesnek vélem azt is, hogy a lelkész minden 
halottat — kis gyülekezetben ez könnyen teljesíthető — 
kisérje ki a temetőbe s ott rövid imával ajánlja Isten 
kegyelmébe, s az élet és halál határán vigasztalja a 
kesergő feleket. 

Mindenekfelett pedig szükségesnek vélem az egyházi 
terheket méltányosan felosztani, de a mellett mindig figye-
lemmel lenni azon irányelvre, hogy minden áron fenn 
kell tartani a protestáns autonomia azon szervezetét, hogy 
az egyháznak minden tagja jogosítva van az egyházi 
ügyek intézésébe befolyni. 

Ez irányelvet tekintetbe véve kérdezhetjük: mi ve-
szélyezteti a protestáns vallást ? 

Az államszervezetet veszélyezteti a hatalommal való 
visszaélés, a szabadsághiány és rendhiány. 

A protestáns vallást e veszélyek nem fenyegetik, 
mert itt van szabadság, van rend, és e két tényező gátolja 
a hatalommal való visszaélést. A protestáns vallást csak 
az aránytalanul felosztott nagy teher s ebből származó 
nagy szegénység veszélyezteti. 

Ez irányból kiindulva, midőn református egyházaink 
fentartásáról van szó, nem szabad felejtenünk azon tapasz-
talatot, hogy a mai nap a holnapi napnak magvát rejti 
méhében. Mint a kelő nap, mielőtt a láthatáron feltűnik, 
a gőzkörből magát a hajnalsugarakban feltükrözi, úgy 
tűnik elő a jelenből a jövő képe. És ezért figyelembe 
kell venni, hogy az intézkedés, melylyel a jelennek békét 
és boldogságot alkotunk, békét és boldogságot alkosson 
a jövőben is. 



Ezért óhajtandó, hogy a református egyháznak min-
den tagja érezze, hogy az egyházat szeretni nem annyit 
tesz, mint szeretni a párnát, melyre a nem fizetés szaba-
dalmával leheverhetünk, hanem szeretni azon egyházat is, 
mely akkor is legyen, midőn mi már többé nem leszünk 
és nem működhetünk. 

Ez irányelvből kifolyólag nézetem szerint átalakulá-
sunkat nem csak anyagi, hanem erkölcsi alapra is szük-
séges fektetni. 

Ez alatt azt értem, hogy a lukma fedezésére szük-
séges pénzt oly osztályozással eszközöljük, hogy a külön-
böző néposztályok között érdekközösséget teremtsünk az 
által, hogy a jobb módúak birtokaránylagos áldozataik 
által a szegény néppel egyesüljenek, hogy a szegénység-
hez testvérileg leszállva, azt hozzá testvérileg felemeljék; 
tekintsék a jobb módúak magukat mintegy az egyházcsalád 
elsőszülötteinek, kiknek kötelességük gondoskodni szegé-
nyebb testvéreik felsegéléséről, tekintetbe véve azon körül-
ményt, hogy noha legtöbb egyházban a szegénység a 
többséget képezi, még is rendszerint a jobb módúakat 
választják presbytereknek, e bizalomért hálából a jobb 
módúak áldozatkészségük által eszközöljék, hogy a szegény-
sorsú lukma-fizetők ezentúl kevesebbet fizessenek, a nél-
kül, hogy a lelkészi vagy tanítói fizetés csonkulást szen-
vedjen. 

És ez maguknak a jobb móduaknak áll érdekében. 
Avagy ki volna közöttünk, ki magát azon hiedelemmel 
áltatná, hogy ha minden jobb módú református emberrel 
tíz szegény ember áll szemben mint ellenség, ki az egy-
ház iránt a nagy teher miatt idegenséggel viseltetik: mi 
magunk, mi gyenge erőtelen töredék, a jövőnek annyi 
fenyegető vészei között reform, egyházunkat fentarthatjuk-e? 

Ez indokból halaszthatatlannak tartjuk az aránylagos 
teherviselésnek életbeléptetését. Nézetem szerint két módon 
lehetne ezt életbe léptetni. Egyik mód volna a gyülekezet 
tagjait vagyonuk arányához képest több osztályba, öt 
vagy hat osztályba sorozni s osztály szerint a kivetést 
eszközölni. Másik mód volna a lukma értékét pénzzé szá-
mítva, az összeget adó forint után annyi százalékban ki-
vetni, hogy a lukmával egyenértékű legyen. 

Ily kivetéssel a vagyonosabbakra több teher hárulna 
ugyan, mit azonban ők könnyen kibírnak. És ne felejtsék 
el a vagyonosabbak, hogy a magyar nemesség, mely 
1848 előtt semmi adót nem fizetett, 1848-ban önkényt 
vállalta el az adózást, és 1848 előtt is több jeles hazafiak, 
mint Deák Ferenc, gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, 
Bezerédy István és példájuk után mások is, önkényt vál-
lalták el birtokaik után az adófizetést, a földesurak pedig 
lemondtak a robot és dézsma jogairól, hogy a veszélyben 

\ levő hazát megmenthessék, és részben ez áldozatkészségnek 
köszönheti az ország jelen virágzó állapotát. Mely dicső pél-
dák méltók, hogy azokat a vagyonosabb reformátusok is kö-
vessék, midőn ez idő szerint ez az egyedüli eszköz, mi 
által az egyházak virágzó nagyságra felemelkedhetnek. 

Ide tartozik még azon aggodalmas tapasztalat, hogy 
a nép több helyen el van adósodva, még pedig oly nehéz 

kamatok mellett, melyeknek fizetését jó években kibírja, de 
a mostoha évek tönkre teszik. A népet ezen mardosó 
uzsora rettenetes körmei közül csak olcsón kamatozó 
pénzzel menthetjük meg. Az egyháznak legnagyobb tőke-
ereje a népben fekszik, ez az egyházépitménynek alapzata 
és oszlopzata, már pedig mindnyájan, kik a nép közt 
forogtunk és forgunk, kik annak életmódját és viszonyait 
ismerjük, borzadva tapasztaljuk, miként az uzsoráskodás 
rettenetes súlya alatt a nép évről-évre szegényedik. 

E bajon talán úgy lehetne segíteni, hogy az egyház-
kerület olcsó kamatra kölcsönözne pénzt az egyházaknak, 
azon engedménynyel, hogy az egyházak az olcsón kamatozó 
pénzt saját egyháztagjaiknak kölcsön adhassák. Az egyház-
kerületnek több százezer forint tőkepénze jelenleg a magyar 
földhitelintézetnél van elhelyezve, mely pénzt a földhitel-
intézet csekély kamattal kezel. Ha az egyházkerület az egy-
házaknak négy vagy öt százalékos kamatra adna kölcsön 
pénzt, de egyúttal engedélyezné, hogy az egyházak ezen 
pénzt saját egyháztagjaiknak kölcsön adhassák oly módon, 
hogy azon földbirtokos, kinek földjére az adósság betáb-
lázva lett, jutalmul a kölcsönpénznek egy részét öt szá-
zalékos kamatra kaphatná, a többi pénz pedig hét vagy 
nyolc százalékos kamatra adatnék kölcsön más egyház-
tagoknak: ily kölcsönzés által nyerne az egyházkerület 
négy vagy öt százalékos kamatot, az egyházak hasonlóan 
két százalékot nyernének, a mellett nyerne a nép, mely 
az olcsóbb kamatú pénzzel drágább kamatú adósságait 
törleszthetné. Ekkép az egyházak eljuthatnának az anyagi 
jólét azon állapotára, hogy a lukma megváltására vonat-
kozó költségeket könnyebben fedezhetnék. 

Haraszti. 
Kármán Lajos, 

segédlelkész. 

Másik szó az e g y h á z i t e r h e k k ö n n y í t é s é n e k 
k é r d é s é h e z . 

Felolvastatott a felsőbaranyai hegyvidéki kör lelkészértekezletén. 

II. 
Mind szép ez fiatal barátom — mondják tán a 

tisztelt értekezlet idősb tagjai is — kikben a lelkesedés 
ifjú tüzét az élet szomorú tapasztalatai már kioltották 
— ámde a hívek az anyagi áldozatot nem birják el. A 
fentebbiekből kifolyólag még ekkor sem a csoportosítás 
igénybevevését ajánlom. Vájjon mit hát ?! Olyan elvet, 
melyet meglehet egyedül vallok, de őszinte meggyőződés-
ből és ez az. hogy mondjon le ez egyház iskoláiról, ké-
relmezze azoknak átvételét az államtól, mert inkább legyen 
erős egyház magában, mint egyház és iskola, de mindkettő 
gyenge, hivatásuk betöltésére képtelen. 

De hisz a prot. egyház az iskolával elválhatatlanul 
össze van forrva s az iskoláról lemondani annyi, mint 
magát az egyházat megölni, hangzik mindenfelől fentebbi 
nézetemre az ellenvetés. Én is tudom kérem, hogy a prot. 
egyházból mindjárt már kezdetben kinőtt az iskola, ez 
volt századokon keresztül a legnagyobb erőforrása s a 
leghatalmasabb eszköz kezében; de jól értsük meg a 
dolgot, a prot. egyház első sorban mégis csak nem iskola-



fentartó testület, hanem a vallás-erkölcsi élet ápolására 
és tökéletesbítésére alakult társulata az ugyanazon hitet 
valló egyéneknek. Ha tehát egy ilyen társulat az egyházi 
és iskolai terheket együtt nem képes viselni, akkor ne 
az egyházat gyengítsük 3—4 gyülekezetnek egy lelkipász-
tor alá rendelése által, mert így tulajdonképeni céljának 
még kevésbbé tud megfelelni, hanem igenis áldozzuk fel 
iskoláinkat. Igy annyi tehertől szabadítjuk meg híveinket, 
hogy a megmaradt lelkészfizetés járandóságait, pénzértékre 
átszámítva és birtok arányában kivetve — már meg-
erőltetés nélkül fizethetnék. 

Az iskoláknak átadására, én, ma már minden aggo-
dalom nélkül bele tudnék egyezni. Ha csak 50 évvel ezelőtt 
éltem volna és akkor proponálja valaki ezt az elvet, a 
mit én most, teljes erővel küzdöttem volna ellene magam 
is, mert akkor a nemzeti eszmék egyedüli ápolói a prot. 
iskolák valának s azokat feladni a nemzet elleni bűn lett 
volna. De ma, a magyar nemzet annyira önálló és füg-
getlen hatalommá erősödött, hogy idegen ármánykodás 
azt elnyomni nem képes. Nemzeti kormányunk működésé-
ből is, a nemzeti eszmék erősbítésére irányuló törekvést 
tapasztalhatunk minden téren. Ezért tartom én iskoláink 
feláldozását még nemzeti szempontból is megengedhe-
tőnek. 

Egyházi szempontból is mért ne tehetnők ?! Iskoláink 
sem azok a veteményes kertek többé, a milyenek voltak 
a múltban, mikor az a és az to, a biblia, Hübner és a 
zsoltáros könyv voltak. Akkor az egyháznak neveltek 
bibliai zsoltáros tagokat, ma azonban a cél változni látszik, 
csak a társadalomnak akarnak értelmes tagot nevelni s 
a reáliák mellett a vallástanítás háttérbe szorul. Legtöbb 
helyen száraz magoltatáson kívül egyébből sem áll, nincs 
összekötve életteljes, meggyőző magyarázattal, mely már 
a zsenge korban felébresztené a vallás és egyház iránti 
érdeklődést, szeretetet. Ezért mondom hát, hogy iskoláink-
nak az állam kezébe adása által még egyházi szempont-
ból sem vesztünk sokat. 

Van még egy indokom fennebbi nézetem támogatá-
sára, az t. i. hogy az ötödéves tanítói korpótléknál már 
mostani állapotunkban is igénybe kell vennünk az állam-
segélyt s a féltett autonomián ennek folytán már rés 
üttetett. Általában a kormány törekvéseiből az látszik, 
hogy idővel, ha nem akarjuk is — az egész közoktatás-
ügyet kezébe veszi. Ha tehát ez lesz a vég, miért ne 
siettetnénk, miért ne kérelmeznénk magunk iskoláink 
azonnali átvételét, ha a kettőt, egyházat és iskolát a hivek 
áldozatkészsége fentartani nem képes, sőt ha az utóbbi 
feláldozása által egyházunkat erősíthetjük. Ha átvette, 
alig leend gyülekezetünk, a mely a zsinat által megálla-
pított minimumát a lelkészi fizetésnek megerőltetés nélkül 
fizetni ne tudná. Sőt, a mai nagyságukban — de pénzérték-
ben szolgáltatva — tarthatók fenn s a csoportosításra 
nincs szükség. 

Az iskolák átadása után azonban egy uj kötelesség 
hárul ránk lelkészekre, a vallás tanítása, melyet eddig 
kivétel nélkül a tanítókra bíztunk, még a konfirmációra 
való előkészítést is nem egy helyen a kényelem-szeretet 
ő velők végeztette. De ez, egyházunkra, ha a lelkész a 
tárgy iránti szeretettel, odaadó buzgósággal végzi a taní-
tást — csak előnyös. Ma általános a panasz ajkainkon 
az ifjúság egyháziatlansága s általában romlottsága miatt, 
de ellene a tétlen sopánkodáson kívül nem egy helyen, 
mit se teszünk, akkor már szégyenérzetünk is életteljesebb 
működésre sarkalna. Valóban a vallásnak lelkes buzga-
lommal végzett tanításával többet fogunk használni egy-
házunknak a jövendőben, mint ma az egész iskola. 

A teherkönnyítés egyik eszközét látom még a fekvő 

birtok szerzésében. Amortizáció mellett 20, 30 év múlva 
úgy szólva ingyen jutnának az egyházak tekintélyes va-
gyonhoz, melyből kiadásaikat jó részben fedezhetnék. 

De az is óhajtandó másrészről, hogy az egyház-
megyei és kerületi terhek a lehetőségig kevesbíttessenek. 
Mert ha a terhek miatt terjed nálunk az egyháziatlanság, 
bizony mondom, hogy része van ebben a megboldogult 
kandidáló rendszernek is, melynek élete alatt a papvá-
lasztás 50—60 frt költségen alul bizony nem igen esett 
meg. Ily költség pedig a kicsiny és szegény gyülekeze-
teinkre, mikor épen ezekben van leggyakrabban változás 
és ennek folytán választás is, bizony-bizony hogy súlyos 
teher volt. 

Ezen felsorolt elvek által gondolom én, az egyházi 
terhek kevesbítését eszközölhetni. Csak általános és min-
denki által ismert elveket jelöltem meg, mert a részle-
tekbe is menni, arra sem hivatottnak, sem képesnek ma-
gamat nem érzem. De a mit kifejtettem, az nyílt, őszinte 
meggyőződésem, melyet, míg a jobb, helyesebb felől meg 
nem győzetem, bárki előtt magaménak vallok. 

Be kell ismerni t. értekezlet, hogy az egyházi ter-
hek könnyítésének kérdése nagyon is fontos kérdésünk. 
Helyes megoldása az intéző férfiakban kiváló bölcsességet 
és nem csekélyebb akaraterőt igényel. Mint minden, még 
a legüdvösebb célú reformnak is, úgy ennek is lesznek 
ellenzői. Helyesebben szólva, egy nagy tömeget kell az 
újítással megbarátkoztak i. Hogy ez mily kitartó és nehéz 
munka lesz, azt elgondolhatjuk, ha figyelembe veszszük 
népünk conservativ jellemét. Mert, hogy népünk — mely 
még a kisebbszerű újításokkal szemben is annyira ma-
kacs, ezen mélyreható, s a régi viszonyokat alapjából 
megváltoztató újítást szó nélkül elfogadja, azt semmikép 
nem hiszem. Különösen nehéz lesz a harc a csoportosítás 
keresztülvitelénél. 

Érvekkel rábírni népünket nem lehet. A mostaninál 
sokkal nehezebb időkben is hozzá volt szokva, hogy 
minden helységnek saját papja legyen és erre mindég 
büszke is volt. Ezen tulajdonsága népünknek bármennyire 
elegyháziatlanodott is, mind e mai napig meg van s pap-
tarthatási jogáért körömszakadtáig küzdeni fog. Kötele-
zőleg kimondani, ráerőszakolni a népre, ba ez önként 
vállalja el a ma is meglevő terhet, megint csak nem 
szabad. Ily módon nem használni, de ártani fog a cso-
portosítás egyházunknak, mert ha ezáltal megfosztjuk aka-
rata ellenére féltett jogától, még könnyebben hajlik sza-
kadásra. 

Általában a most szóban forgó kérdésben a nép 
nélkül számolni nem szabad. Meg kell vele ismertetni a 
kérdés lényegét, üdvös célját, és épen ezért nagyon he-
lyén valónak találom, ha a kérdéseket népies modorban 
tárgyaló füzetkéket adunk kezeikbe és így igyekezünk a 
célba vett reformnak útját köztök megegyengetni. 

De a mit kezdetben is jeleztem, az adóreform, s az 
esetleg történhető iskolák átadása és a csoportosítás csak 
külső ellenszerei a pusztulásnak, a valódi, alapjában gyó-
gyító és éltető erő egyedül az evangéliumból származik. 
Ennek ereje által lehet híveinket egyházunkhoz tántorít-
hatlanul odafűzni. Ebből az erőből merítsünk mi magunk 
is, a gyülekezetek őrállói, minél többször minél többet. 
Mert ha mi a hetenkénti prédikáláson kívül egyebet sem 
teszünk, ha ki nem viszszük az evangéliumot az életbe, 
akkor hiába az adóreform, hiába a csoportosítás, azért 
a közöny, elfásultság vallás és egyház iránt mégis csak 
meg lesz, s az ilyen nép előtt a csekély teher is súlyos-
nak tűnik majd fel, panaszkodni is fog ellene mindig, 
mivel nincs keblébe oltva a mindeneket áldozni tudó 
krisztusi szeretet. Példánk által tündököljünk híveink előtt, 



hogy lássa, miszerint azoknak képviselői vagyunk az élet-
ben is, a miket a szószékről hirdetünk. Lássa meg, hogy az 
életben is barátja vagyunk a szegénynek, tanítója a tu-
datlannak, támasza az ügyefogyottnak, atyja az árvának, 
s ostora minden gonosznak. 

A ker. igazságok mellett ez lesz a legékesszólóbb 
beszéd, legmegcáfolhatatlanabb bizonyíték, s az egyház 
iránti ragaszkodást is felébreszti. 

Bizony kérem, ha mi a prédikálás és irodai teendő 
elvégzése által hivatásunknak eleget véltünk tenni, igaza 
van a felfogásnak, hogy a papihivatalnál könnyebb, ké-
nyelmesebb állás nincsen; de ha komolyan átgondoljuk 
a munkát, mely reánk vár s annak a nekünk adatott 
kegyelem szerint lelkiismeretesen óhajtunk eleget tenni, 
akkor nekünk is igazunk lesz, hogy kényesebb, hálátla-
nabb pálya a lelkészinél nem képzelhető. A külső sebet 
könnyű gyógyítani, de a belsőre már bajosabb írt találni. 
Nekünk pedig folyton a láthatlannal, a lélek sebeivel van 
dolgunk, ezt kell kötözgetnünk, gyógyítgatnunk. Hogy ez 
mennyire kényes és hálátlan munka, bizonyítanom fe-
lesleges. 

Sokszor csüggedés száll meg, ha gondolkozóba esem, 
hogy plántáltam, öntöztem; de minden munkálkodásom-
nak semmi látszatja. Az erkölcstelen csak nem tartóztatja 
magát, a káromló csak nem szólja az Úrnak beszédét. De 
mindig reményt ad azon erős hitem, hogy a kitartó 
munka jutalma még a lelkiekkel való foglalkozásnál sem 
marad el. Az Úr szava is ekként hangzik felém : »Mon-
dottam ember, küzdj és bízva bízzál«. 

Bisse, 1894. május 17. 
Búzás Lajos, 

reform, segéd-lelkész. 

t á r c z a . 

Hal lé i e m l é k e s o k r o k . 
A halléi egyetem 200 éves fennállásának jubileuma alkalmára. 

(Folytatás és vége.) 

A »Frankianum«. 

Haliénak az egyetem mellett egyik fő nevezetessége: 
»Frankianuma«, vagy pars pro toto legyen mondva: »árva-
háza «. Alapította Franké Ágost Hermán; Knorrin asszonynak 
hét forintnyi alapvetéséből — 1695-ben. A 7 forintnyi ado-
mány volt »a kisded mag«, mely »merész sudárba szök-
kent* csakhamar, azaz 10 esztendő múlva, a mikor már 
850 tanuló, 70 tanító, egy könyvkereskedés, könyvsajtó, 
gyógytár s könyvtár (18,000 kötettel) hirdette az Istenben 
való hit és bizodalom csodamüveleteit. S gazdagok tallér-
jaiból, szegényeknek filléreiből 180 év múlva ez intézet 
az áldásnak terebélyes fájává növekedett, úgyhogy ma-
napság van a Frankianumban — mint írják — egy teljes 
elemi fiú- és leányiskola, gymnázium, reál, kórház, árva-
ház, könyvnyomtató intézet s ezenkívül még egy biblia-
nyomó műhely (gőzerővel, 9 géppel); továbbá külön könyv-
kereskedés, tágas kertek, gyógyszertár, értékes múzeum és 
könyvtár (30,000 kötet és kéziratok); 100 tanár s vagy 
3—4000 tanuló. 

Ezen ilyen nagyszabású alkotás hatása elől nem 
zárkózhatik el egy mívelt magyar sem. A hatás aztán 

rendszerint: emelő meg lehangoló. 1886-ban például egy 
kanditatus theologiae többi közt ezeket írja ifjonti hévvel 
haza (Olv.: Ev. Egyh. és Isk. 1886. 15. 1.): A »Fran-
kianum« egy nagy, nagy intézet, nagyobb, szentebb, mint 
a legnagyobb fejedelmek óriási építkezései. A piramisokat 
egy zsarnok önkénye alatt ezer és ezer rabszolga emelte 
— ezt egy lelkipásztor kezdeményezésére ezer és ezer lát-
hatatlan kéz . . . A királyok palotáihoz vér tapad, fede-
lükre gyakorta átok száll — ennek falait szeretet támo-
gatja, fedelére áldás repül . . . Ott áll az intézet főudvarán 
Frankénak, az alapítónak szobra: egy derült, békés arcú 
lutheránus pap, baljában a biblia, jobbja áldólag nyúlik 
egy kis leányka feje fölé ott lábainál a mely van s ugyan-
ott egy árva fiú is megtelepedve könyvet olvas, oly nyu-
godtan, mintha édes apja lábainál játszanék . . . A szobor 
talpán e felirat: »Er vertraute Gott* . . . Lehetetlen könyek 
nélkül nézni e szoborra . . . Egyszer csak eszünkbe jut 
az otthon. Óh nálunk is munkálnak erősen az árva-
ügyben : de mily csekély az eredmény, a melyet mi fel-
mutatunk, ily kolosszális ténynyel szemben . . . Úgy fáj az 
ember szive, ha a falak között jár!« Megvigasztalódik 
azonban búslakodó ifjú barátunk csakhamar, s jól mondja 
továbbad, hogy nagy a mi bajunk, tudnillik hogy »keve-
sen vagyunk, sokfelé húzunk, sokfelé vagyunk terhelve...« 

A halléi magyar egylet; magyar ösztöndijak. 

Van azután Haliénak még egy kisebbrendű neveze-
tessége, mely azonban a dolog természeténél fogva igen 
érdekelhet minket magyarokat: s ez a magyar kör avagy 
egyesület. Minden tanévben újra meg újra alakul. Igy 
1879-ben is, a mikor jelen sorok írója ösztönöztetve érzé 
magát Jókainak »A hon« című lapjába (jul. 16.) többi 
közt a következőket megírni: 

A halléi magyar egyesületnek eredete visszavihető 
azon időre, midőn a protestantizmus tért hódítván magának 
hazánkban, visszahatást keltett, s megszülte a róm. kath. 
ellenszenves véleményt; minek következtében a magyar 
protestánsok idegen de szabadabb levegőt szívni, külföldre, 
a külföldi egyetemekre voltak utalva, hol várta őket amaz 
alapítványok élvezete, melyeket a gazdag protestáns urak 
javukra itt külföldön létesítettek. Mikor ez történt, azóta 
nagy idő letelt már, s most már — tempóra mutantur —* 
hazánkban minden tekintetben kedvezőre váltak a viszonyok, 
a külföld varázsa erőtlenné lett, Németország neve többé 
nem Kánaán ; fönnebb említettem alapítványok most is kül-
földön kezeltetnek, de a kezelő kéz most már hova-tovább 
mostohábbnak látszik. 

1828-ig a halléi magyarok élete homályban leled-
zik, kevés nyom vezet e tekintetben az ismeret forrásá-
hoz ; de már 1828-tól rendszeres jegyzőkönyvek tárják 
elibénk az itt megfordult honfitársak életét, nevét és állását. 

A hosszabb ideig itt tartózkodók száma nevezett 
időponttól ekkoráig 314, kik közül számosan a hazának 
hű fiaikép működtek, s működnek, legtöbben természetesen 
kisebb körben oldva meg az élet feladatát. Vannak azon-
bak oly nevek is a sorban följegyezve, melyek hangzása 



ismert széles körökben is, igy a Kalcbbrenner Károly é. 
a jeles magyar gombászé, Kerkápolyi Károlyé, Zsilinszky 
Mihályé, a Torkoséké és egyebeké, kik egy s más utakon 
menve beváltak jelesekül. 

Érdekes nyelvi megkülönböztetést is lehet a névsoron 
megejteni. A legelöl álló nevek, észrevételek s magyaráza-
tok, kizárólag latin nyelven irvák. Első magyar jegyzés, 
a lelkes Breznyik Jánostól származik, ki jenleg a selmeczi 
liceum érdemes, most már nyugalomba vonult, kir. tanácsos 
igazgatója; ő utána minden jegyzés, a t. olvasó ugy 
hinné talán, hogy csupán magyarul ? nem! németül, tótul 
és magyarul történt. 

Mert hát a halléi magyar kör tagjai nem voltak 
kivétel nélkül magyar vágygyal és magyar reménynyel 
ékesítve. Igazán, a halléi magyarok is hű ábrázolói a 
hazai dolgoknak. 

Hazánkban is az a sajnos eset történt, hogy mi-
dőn a latin nyelv helyett a magyar lett általánosítva: 
honunk különféle nemzetiségei nemhogy ez intézmény-
nek igazságos és természetes voltát belátták volna s a 
latin egyöntetűség temetése után a magyar egyöntetűség 
kereszteléséhez szívvel-lélekkel járultak volna; e helyett 
azt tették, hogy babiloni tornyot akarván építeni, bábeli 
zavar áldozataivá lőnek. És végül folytatván az észlelést: 
azon tény, hogy Magyarország most magyarabb, mint 
eddig volt, kicsi részben megtetszik a halléi magyar 
egyesület névjegyzékén is, mert ott ujabban minden név 
s névhez tartozó egyéb följegyzés magyarul van írva. 

Ily átalakulásnak, ily processusnak volt alávetve az 
egyesület szép könyvtára is, melyben több ezerre menő 
kötet könyv tanúskodik a magyarok áldozatkészségéről. 
E könyvtár az évi Index scholarum-ba »bibliotheca 
hungarica« cím alatt van bevezetve; e címet ugyan kissé 
satyrizálja a benne elhelyezett magyar becsmérlő müvek-
nek nem épen megvetendő kis száma. Azonban itt is 
most már leginkább értékes magyar művek berendezése 
által gyarapul a könyvtár, mihez hozzátéve még azt is, 
hogy a M. T. Akadémia oly szives, hogy ingyen küldi 
kiadványait, remélhető, hogy a halléi magyar egyesület 
— ha már léteznie kell — virágozni fog, és pedig arány-
ban azzal, a mint a magyar állameszme nagyobb arányo-
kat ölt, virágozni fog nemcsak ugy. mint magyarországiak 
egyesülete, hanem mint magyarok egyesülete. 

Az egyesületnek minden tulajdona annak helyiségé-
ben van elhelyezve. E helyiség az egyetem kényszerült 
adománya, s két teremből áll, az egyikben a könyvek 
vannak elhelyezve, e terem tehát a tulajdonképi könyv-
tár, a másik meg tárháza a magyar emlékeknek, népszerű 
értelemben véve magyar gyűjteményt képez. Ezen magyar 
emlékek között van számos kép, fokos és egyéb tárgy, 
de mindannvia közt legérdekesebb azon arckép-csoportozat, 
mely a falakat legfőkép díszíti, s az itt megfordult magya-
roknak azon elhatározását hirdeti, hogy majd mindenikök 
arcképét itt hagyni el nem mulasztotta, nem hiúságból, 
de szokásból és talán — mondjuk rá — jó szokásból. 

A közölt tudósításban stipendiumokról is van szó. 

E stipendiumokkal sok baj volt akkor, s baj volt azelőtt 
is, meg ezután is (valljuk meg őszintén, magyarán : akárha 
jubilaeum napján). Valami rendet vagy legalább jobb 
modus vivendit kellene itt létesíteni. A mi előrebocsátott 
szerény nézetünk egyébiránt a halléi s általában a kül-
földi ösztöndíjak kérdésében - • röviden kifejezve — az, 
hogy a magyar protestantismus, mely sok szenvedés s 
nagy munka után immáron — hála az égnek •— jobb 
időket ért meg s nagykorává lett s űgy egyháztársadalmi 
mint tudományos tekintetben a német anyaprotestantismus 
hitrokoni vezetése alól is fölszabadult: megőrizve és fen-
tartva a tisztelet, szeretet s hála érzelmeit, nemkülönben 
a további szives érintkezés szándékát: arra kéri a nagy-
érdemű német ' egyetemek e tekintetben intéző köreit: 
adják oda a német univerzitásokon létező összes magyar 
eredetű alapítványokat a magyarhoni illető protestáns 
egyháznak azon célból, hogy ezen egyház — úgy mint 
azt például az állam teszi — az alapítványok kamatait 
maga adja a külföldi egyetemekre általa kiküldött kivá-
lóbb főiskolai tanulóknak további kiképeztetésökre (esetleg 
már beállított jeles papok s tanároknak tanulmányűtak 
tehetésére), mert megvallom, én nagyon szeretem kedves, 
ifjLÍ honfitársaimat, de meg vagyok róla győződve, hogy 
nem egynek közülök felesleges dolog volt hazáját — ube-
rioris eruditionis, seu librorum comparandarum (legföljebb 
ha regionum videndarum) gratia — elhagynia; s a magyar 
akadémiai hallgatók különben is — a mi fődolog — 
mindnyájan szabályszerűen — s csak rajtok áll, hogy 
eredményesen is — elvégezhetik pályájokat itthon is. 

De eltekintve ettől: van hiba a »kréta« körül is. 
Olvassuk csak a »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

1885, 3. sz.«, vagy az »Evangélikus Egyház és Iskola 
1885. 5. sz.« s ugyancsak utóbbinak 1892. évf. Raffav 
Sándor tudósításait, melyek mind — s kívülök számos 
privát levél — egyaránt tanúskodik a külföldi ösztöndíjak * 
kezelésével való elégedetlenségről. Legfőképen erdélyi szász 
hitsorsosainkkal (de másokkal is) van számtalanszor vita. 
Ők tudniillik azon praxist követik, hogy mikor a stipen-
diumot fölveszik, magyarok, máskülönben pedig szászok 
s szidják a magyart és eláztatják akárcsak egynémelyike 
a magyar hazájától idegen felvidéki theologusoknak, (kinek 
nem inge: szavam ne vegye magára), a kik szintén egy-
két stipendiumot — bizonyos magyartalan orthodox minő-
ségben (valami sajátságos praxis alapján) — élveznek. 

Egyszer egy incidensből folyólag — mikor tudniillik 
X. szász felette bántó módon s teljesen igazságtalanul 
elütötte K. magyart a merseburgi ösztöndíj élvezetétől — 
panaszt emeltünk a stipendiumosztó bizottságnál magánál 
az erdélyi hazafiatlan szászoknak magyar stipendiumban 
való részeltetése ellen általában (s az egyetemi titkár, 
mint a »bibliotheca hungarica« kirendelt könyvtárosa ré-
szünkön látszott lenni), majd felirtunk Berlinbe is mon-
archiánk nagykövetéhez gróf Széchenyi Imréhez, kitől 

* A külföldi — főleg halléi — ösztöndíjak keletkezésére nézve 
dr. Szeberényi Gusztáv ev. bányakerületi püspök is érdekes adalé-
kokkal szolgált az >Ev, Egyb. és Isk.« 1886. 395. s 403. 1. 



azonban oly válasz érkezett, hogy ez ügy nem tartozik 
a követség dolgai közé. Folyamodtunk azután az evang. 
egyetemes gyűléshez, s azóta petitionáltak itt mások is, 
sőt, úgy tudjuk, a zsinat elé is járultak theologusok kül-
földi ösztöndíjakra vonatkozó ügyben kéréssel. 

Hát valaminek, valami változásnak, megnyugtató 
elintézésnek mégis kellene történnie! 

Mi felszólalásunkat bezárjuk azzal a kívánsággal, hogy 
adják meg a magyarnak, a mi a magyaré, hogy mi is 
megadhassuk a németnek, a mi a németé. Ugy az anya-
giakból, mint a szellemiekből. A jogból, az érdemből, sze-
retetből, tiszteletből. 

Ez a legjobb szövetség, úgy politikai, mint tudo-
mányos tekintetben. És erkölcsi szempontból is! 

Halléi szerény emlékcsokraimnak is üdítő harmata 
ez volna! 

Azon vörös-fehér-zöld zászló pedig, melyet a halléi 
magyar ifjak az egyetem jubilaeuma alkalmára közada-
kozás utján épen most beszereznek s kitűznek, legyen 
mint a felhívás szól »jelképe az összetartó baráti szere-
tetnek s az idegen ég alatt is lángoló hazafiságnak«, 
legyen »jele a távolban is élő és munkás hazaszere-
tetnek«. 

A miben a magyar szellem ragyog, s a miben a 
német alkot nagyot: 

Éljen a magyar alkotmány! Éljen a német tudo-
mány ! 

Zárszóképen végezetül ajánljuk a jubilaeumi nagy 
német munkát az érdeklődők becses figyelmébe. Címe: 
»Geschichte der Friedrichs-Universitát zu Halle*. Szerzője : 
D. Dr. Schrader Vilmos, egyetemi gondnok. Műve a kir. 
porosz közoktatásügyi minisztérium elrendeléséből s támo-
gatásával jelenik meg 1894 nyarán. Ára: fűzve 31 márka, 
elegánsan kötve 36 márka. Kapható: Dümrnler Ferdi-
nándnál, Berlin SW. 12, Zimmer-Strasse 94. 

Krupecz István. 

b e l f ö l d . 

Az ág . h . e v a n g . e g y h á z z s i n a t j a . 
Az ág. h. ev. egyház zsinatjának 4-ik ülésszaka 

junius 7-én nyilt meg Budapesten a Deák-téri díszterem-
ben. Az elnöki széken Fabinyi Teofil felügyelő és Karsay 
Sándor püspök ültek. Péchy, a rendes világi elnök beteg-
ség miatt nem jelenhetett meg. 

Az igazolások s új tagok megválasztásának bejelen-
tése után két fontos tárgyat vettek fel tanácskozásra, 
ú. m. az egyházkerületek arányosabb beosztásáról és az 
országos nyugdíjintézetről szóló törvényjavaslatokat. Mind-
két munkálatot bizottságnak adták ki, még pedig a kerü-
letek másként beosztásáról szólót az alkotmányozó bizott-
ságnak, az egyetemes nyugdíjintézeti javaslatot pedig a 
pénzügyi bizottságnak. Ezzel a teljes ülés berekesztetvén, 
a nap további folyamában a bizottsági tárgyalások voltak. 

A junius 8-iki teljes ülésben az egyházkerületek 
arányosabb beosztása került tárgyalás alá. Napirend előtt 

azonban a pánszláv zsinati tagok három csoportban 
beterjesztett beadványai olvastattak fel. A három bead-
vány megegyezett abban, hogy az aláírók lemondanak 
zsinati képviselőségükről és óvást tesznek a zsinat hatá-
rozatai ellen; a lemondás és óvás indokában megegyezik 
a három levél, á mennyiben az aláírók mindannyian az 
egyházkerületek másként beosztása miatt teszik le a man-
datumaikat. De míg Nóvák és Dohnányi ildomosán indo-
kolják lemondásukat, addig a másik két beadvány, külö-
nösen a Stefanovitsé és Fajnoré a legdurvább kifejezéseket 
használja a zsinat és az egyetemes gyűlés ellen. Azt irják, 
hogy a zsinat »egyháziatlan és lelketlen erőszakoskodás«-t 
használ ellenök, hogy nyilt »törvénysértés«-t követ el és 
hogy a többség »kővel dobálja testvéreit.* stb. 

A zsinat felháborodással hallgatta meg a sértő sza-
vakat s Szent iványi Árpádnak Györy Elek által módo-
sított indítványára elhatározta, hogy a lemondást tudo-
másul veszi, az aláírókat a sértő kifejezésekért megrója, 
s a beadványt esetleges további intézkedés végett az 
egyetemes gyűlésnek kiadja. A Novák-Dohnányi lemon-
dását Zelenka püspök rövid helyreigazító felszólalása után 
egyszerűen tudomásul vették. 

Csak ezután került szőnyegre az egyházkerületek 
újabb beosztását célzó törvényjavaslat. 

A bizottság javaslata következő: 
1. A dunáninneni egyházkerület kötelékében marad-

nak a pozsonyvárosi és megyei, a nvitrai, a trencséni és 
mosonyi egyházmegyék. 

2. A révkomáromi egyházközség a fehérkomáromi 
egyházmegyébe kebeleztetik; az ekkép nagyobbított fehér-
komáromi egyházmegye a dunántuli egyházkerületből ki-
kebeleztetik s a dunáninneni egyházkerülethez csatoltatik. 

3. A barsi, honti és nógrádi egyházmegyék a bányai 
kerületből kikebeleztetnek s a dunáninneni kerülethez 
csatoltatnak. 

4. A dunántuli egyházkerület kötelékében megmarad-
nak a 2. szakasz szerint kikeblezett egyházmegye kivételé-
vel azok az egyházmegyék, amelyek jelenleg az egyház-
kerület kötelékébe tartoznak. 

5. A tiszai kerület kötelékében továbbra is maradnak 
azok az egyházmegyék, amelyek jelenleg is e kerület 
kötelékébe tartoznak. 

6. Az árvái egyházmegye a dunáninneni egyház-
kerületből kikebleztetik s a tiszai egyházkerülethez csa-
toltatik. 

7. A liptói egyházmegye a dunánnineni kerületből 
kikebleztetik s a tiszai egyházkerülethez csatoltatik.- Vrbicza-
Szent-Miklós egyházközségre nézve azonban ez a kikeble-
zés akkor lép hatályba, a mikor a dunáninneni egyház-
kerület püspöke megszűnt egyszersmind ezen egyházközség 
lelkésze lenni. Ez időpont bekövetkezéséig Vrbicza-Szent-
Miklós egyházközség a dunáninneni egyházkerület kötelé-
kében marad s a pozsonyvárosi esperességhez tartozik. 

8. A bányai egyház kötelékében továbbra is megma-
radnak a budapesti, pestmegyei, bácsszerémi, bánáti s a 
zólyomi egyházmegyék. 

9. A turóczi egyházmegye a dunáninneni egyház-
kerületből kikebleztetik s a bányaihoz csatoltatik. 

A bizottság javaslatát Györy Elek előadó indokolta 
hosszabb hatásos beszédben, mely a kérdésnek főként 
közigazgatási, egyházpolitikai és nemzeti oldalát domborí-
totta ki. A javaslat nemzeti intentiója az, hogy a pánszláv 
fészkek megosztassanak szétszórassanak. 

Szentirányi József azonban mindjárt az előadó be-
széde után azzal az indítványnyal lépett fel, hogy az 
egyházkerületek hagyassanak meg a mostani alakjukban; 



csupán a szepességi esperességek csatoltassanak át a tiszai 
egyházkerületből a dunáninnenibe. 

Sárhány Sámuel bányakerületi püspök abból indulva 
ki, hogy az új beosztással a keserűségek és a megrázkód-
tatások lehetőleg kerültessenek, a bányakerület ismeretes 
beosztási tervét újította fel, mely szerint maradjon meg 
mindenben a status quo ante, csupán csak a bányakerü-
letből csatoltassék át négy egyházmegye, nev. a barsi, 
honti, zólyomi és nógrádi a dunáninneni egyházkerülethez. 
Ez a javaslat meg azt az elvet tartja szem előtt, hogy 
a nemzetiségi egyházmegyéket hazafias elemek segélyével 
majorizálni kell. 

Baltik Frigyes a »békesség« jelszavát hangoztatva, 
arra kéri a zsinatot, hogy ne bolygassa az egyházkerületek 
mostani határait, szorítkozzék csupán az esperességek 
helyesebb beosztására. Ilyen értelemben külön indítványt 
tesz le a zsinat asztalára. 

E felett a négy javaslat és indítvány felett beható 
tanácskozás folyt egész nap, mind a délelőtti, mind a dél-
utáni ülésen. 

A bizottsági javaslat mellett Laszlcáry Gyula, Szenti-
ványi Árpád, Szontagh Pál (nógrádi), báró Prónay Dezső, 
Radó Kálmán, a Sárkány-féle javaslat mellett Farbaky 
József, Zsilinszky Mihály, báró Podmaniczky Géza ér-
veltek. Baltik indítványa mellett Csipkay Károly és 
Kmetty János emeltek szót. A Szentiványi indítványa 
nem talált támogatóra. Külön véleményeket nyilvánítottak 
Zelenka Pál, Thébusz János, Gyurátz Ferencz stb. 

A szónokok legtöbbje nemcsak érezte, de világosan 
ki is emelte, hogy az új beosztást főként a nemzetiségi 
tekintet sürgeti. De a tapasztaltabbak, különösen b. Prónay 
Dezső, azt is kifejezték, hogy a pánszlávizmus első sor-
ban államellenes baj lévén, egyházi úton csak enyhíthető, 
de meg nem szüntethető. A baj enyhítésére nézve a meg-
osztás és a majorizálás eszközei között volt a választás, 
s e körül forgott a szónokok érvelése is. 

A kérdés szavazás alá bocsáttatván, a zsinat a bi-
zottság javaslatát nagy többséggel elfogadta. 

Harmadik nap, junius 9-én Fabinyi és Zelenka elnök-
lete alatt részleteiben tárgyalták az egyházkerületek új be-
osztásáról szóló törvényjavaslatot. 

Módosítás csaknem minden ponthoz adatott be; 
meglátszott, hogy a kipécézett esperességek nem szívesen 
mennek át a dunáninneni »nemzetiségi* egyházkerületbe, 
s hogy a dunáninneni kerület pánszláv megyéitől irtóznak 
a szomszédos egyházkerületek. Ezért a dunántúliak nem 
mutattak kedvet a fehér-komáromi esperesség átengedé-
séhez, a bányaiak nagy hévvel küzdöttek Turócznak hoz-
zájok csatoltatása ellen. A többség azonban nem tágított, 
következetesen védte a javaslatot, mely a szó teljes értel-
mében szétdarabolja a pánszláv esperességeket. Az egész 
délelőtti ülést betöltött részletes tárgyalás eredménye az 
lőn, hogy a többség a fennebb közölt bizottsági javaslatot 
részleteiben is elfogadta. A »divide et impera« elve több-
séget nyert s a nemzetiségi egyházmegyék három egyház-
kerület között akként osztattak meg, hogy Trencsén és 
Nyitra megmaradt a dunáninneni, Liptó és Árva átcsatol-
tátott a tiszai, Turócz pedig a bányai egyházkerületbe. 

A délutáni ülésnek két fontos tárgya volt. Az egye-
temes gyámintézet és az egyházi nyugdíjintézet ügye. 

Az egyetemes gyámintézet, mint tudva van, régi és 
áldásosán működő intézménye a lutheránus egyháznak. 
Az önkénytes adakozás keresztyén elvére van alapítva. 
Most hogy az evang. egyház is alapított egyházi közala-
pot, önkényt fölmerült a kérdés, mi történjék a gyám-
intézettel. A bizottsági javaslat, melyet Perlaky Elek előadó 
ismeretetett és indokolt, a gyámintézetet eddigi szerveze-

tében tovább is fentartandónak véleményezi, s hivatásául 
oly egyházi célok önkénytes adakozás útján való támoga-
tását tűzi ki, melyek az egyházi közalapból kellő istápo-
lást nem nyernek. A közalap a vagyonhoz és keresethez 
mért kivetésen alapuló, a gyámintézet önkénytes adakozás 
alapján nyugvó intézmény. 

A zsinat báró Prónay és Stettner Gy. módosítá-
saival elfogadta a javaslat elvi dispositióit, kimondván, 
hogy a gyámintézet az egyetemes közgyűlés közvetlen 
felügyelete és rendelkezése alatt áll, szervezeti szabály-
zatát az állapítja meg, működésére az ügyel fel. 

Az egyetemes nyugdíjintézetre vonatkozó javaslatot, 
melyet szintén Perlaky Elek terjesztett elő és indokolt, gyö-
keresen átdolgozta a zsinat. Glauf Pál esperes módosít-
vánvai értelmében a nyugdíjintézetnek csak elvi dispositiói 
állapíttattak meg, a részletes kidolgozás az egyetemes 
gyűlésre bízatott. Az elfogadott elvek nagyon íigyelemre-
méltók, s ekként hangzanak: 

1. A magyarországi ágost. hitv. evang. egyház 
egyetemes nyugdíjintézetet alapít s azt a zsinati törvény 
805. §. d) pontja értelmében fentartja, 

2. Ezen nyugdíjintézet a rendes lelkészeknek, önálló 
vallástanítóknak és énekvezéreknek (kántorok): továbbá 
a theologiai és önálló vallástanároknak munkaképtelenné 
válásuk esetére nyugdíjat, elhaltuk után pedig özvegyeik 
és árváik részére ellátási díjat biztosít. 

3. A nyugdíjinézet fentartásához a közegyház, a 
fentartó testületek és az érdekelt tisztviselők szabályren-
deletileg megállapítandó arányban kötelesek hozzájárulni. 

4. Ezen nyugdíjintézet berendezésére, kezelésére és 
felügyelésére nézve, úgyszintén a felvételre és nyugdíjaz-
tatásra vonatkozó részletesb intézkedéseket az egyetemes 
közgyűlés szintén szabályrendeletileg állapítja meg. 

5. Ezen nyugdíjintézet 1897. január hó első napján 
lép életbe. 

íme ezt a három fontos törvényt készítette az ág. 
hitv. evang. egyház utózsinatja, mely junius 10-én a 
törvény-szövegek harmadszori felolvasása után a szokásos 
módon berekesztetett. 

Isten áldása legyen a szép alkotásokon! 
Dr. Rusticus. 

Püspöki l á t o g a t á s a missziói e g y h á z a k b a n . 

A szelistei misszió megvizsgálására május 25-én 
érkezett Szász Károly püspök úr Szabó Péter esperes 
kíséretében Bród felől Eszékre át, hol Cseh Ervin főispán 
és egyházmegyei gondnok, gróf Pejacsevics Tódor verőczei 
főispán csatlakoztak a kísérethez. Eszéken Kelecsényi 
Zádor kir. ügyész üdvözölte püspök urat, kinek tiszteletére 
a polgármester vezetése alatt az intelligentiából s a nép 
közül is sokan megjelentek. A szívélyes fogadtatás meg-
köszönése után tovább utazott püspök úr és megszaporo-
dott kísérete, s este 10 órakor Nasic városába ért, hol a 
város részéről a polgármester és nagyszámú uri kísérete, 
a szelistei missziói egyház részéről pedig az elöljáróság 
élén Tóth Lajos m. lelkész üdvözölte püspök urat, ki a 
szívélyes fogadtatást megköszönve, Nasic és Szeliste földes-
urának, Pejacsevics László grófnak fogatán Cseh Ervin 
gondnokkal Nasicba, 'Szabó Péter esperes pedig a szelistei 
m. lelkészhez hajtatott. 

Másnap, május 26-án reggel 9 órakor már Nasicon 



volt a szelisteiek bandériuma, lelkes örömrivalgások között 
hozván át szeretett püspöküket és egyházmegyei gondno-
kukat Szelistére, hol a gyülekezet ünnepi díszben fogadta 
egyháza főpapját. Megható volt öröme e népnek, mely 
éveken át az erdőn sátrakban tanyázva, most díszes 
községben, csinos imaház, paplak és iskola előtt üdvözöl-
hette püspökét, kinek e missziói egyház szervezése körül 
maradandó érdemei vannak. Az üdvözlés után rögtön 
munkához látott püspök úr és kisérete. Az iskolaházban tar-
tott egyházi gyűlésen a legszebb rendben megállapíttatott 
a lelkészi díjlevél, mely alkalommal Cseh Ervin e. m. 
gondnok 50 frtot adott át a m. lelkésznek az egyház szük-
ségeire, eme kegyes szavak kíséretében: »ha szüksége 
lesz rám tisztelendőségednek, tudja, hol lakom«; püspök 
úr pedig a missziói alapból 100 frtot helyezett kilátásba 
a missziói iskola céljaira. Majd megvizsgáltattak az egy-
ház új épületei, azután a missziói ügykezelés, számvitel, 
anyakönyvek, a szórványok anyagi ereje, lélekszáma stb. 
minek végeztével d. u. 2 órakor püspök urat és kíséretét 
a nagylelkű Pejacsevics gróf fogatai visszavitték e derék 
főúr nasici vendégszerető kastélyába. 

Május 27-én két isteni tiszteletet tartott püspök 
úr Szelistén, egyet a német ajkú, másikat a magyar ajkú 
hívek számára, ez utóbbiak többnyire a szórványokból 
gyűltek össze ez alkalomra. Közben a nasici izraelita 
rabbi tisztelgett püspök úrnál, szivélyes fogadtatásban 
részesülve. A nép mindkét alkalommal zsúfolásig megtöl-
tötte az imaházat s nagy áhítattal hallgatta főpapja ke-
netes beszédjeit. Templom után a szórványokból, ú m. 
Nasic, Ferisánc, Pozsega és Zdence községekből össze-
gyűlt hívekkel értekezett püspök úr. Ennek végeztével 
d. u. 1 órakor búcsút véve a hívektől, ismét visszahaj-
tatott Nasicba Pejacsevics László gróf vendégszerető kas-
télyába. 

A kiséret nagyobb fele esperes úrral a m. lelkész-
nél elköltött ebéd után d. u. 3 órakor kocsikra ülve 
Nasicon át a vasúthoz kisérte püspök urat, kitől hálás 
szívvel érzékeny búcsút vettünk. Az egész látogatás folyto-
nos örömei közé csak az vegyített fájdalmas érzést, hogy 
ág. h. evang. testvéreink nem jelentek meg püspök úr üd-
vözletére és nem vettek részt a mi örömeinkben. Nagyon 
meglátszik már az anyaországból kiszakadt emez evang. 
hittestvéreken, hogy nincsenek az anyaországgal egyházi 
kötelékben s csak a »Krizsánerek«, (suszter-, szabó-, 
asztalos-papok) vagy »evangélisták* vezetése alatt állanak, 
kik készültség és hivatottság nélkül legeltetik itt az Úr 
nyáját. 

Szeliste, u. p. Nasic. 

Tóth Lajos, 
missz. leik. 

A g y e r m e k e k v a l l á s á r ó l szóló t ö r v é n y -
j a v a s l a t . 

A képviselőház igazságügyi bizottságának jelentése. 

A midőn az igazságügyi bizottság a közoktatási 
bizottság véleményéhez hozzájárulva, a gyermekek vallá-
sáról szóló törvényt általánosságban a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadásra ajánlja, hozzájárul a közoktatási bizott-
ság azon álláspontjához, hogy a törvényjavaslat 1-ső 
§-ába csak a bevett, vagy törvényesen elismert különböző 
vallásfelekezethez tartozó szülők gyermekeinek vallására 
vonatkozó rendelkezés vétessék fel. A törvényjavaslat 
által elérendő cél ugyanis a bizottság véleménye szerint 
főleg az, hogy az 1868. év LIII. t-c.-nek a vegyes házas-
ságból született gyermekek vallására vonatkozó rendel-
kezései a gyakorlati szükség követelményeinek megfelelően 
módosíttassanak, a miért is az igazságügyi bizottság a 
közoktatásügyi bizottság által elfoglalt állásponthoz hozzá-
járulva, helyesnek találja azt is, hogy a szülők csak oly módon 
egyezhessenek meg, hogy valamennyi gyermek vagy az 
atyának, vagy az anyának vallását kövesse és ugyanazon 
bevett vagy elismert valláshoz tartozó házasfelek gyerme-
keinek mely vallásban leendő neveltetésére a törvény 
rendelkezése ki ne terjesztessék, mert hiszen az állandósult 
jogszokás az, hogy az ugyanazon valláson levő szülők 
gyermekeiket saját vallásukban neveltetik s nem célszerű 
mintegy törvény útján felhívni a felek figyelmét arra, hogy 
ez alól kivételt tegyenek. 

A mi a megegyezés időpontjának szabályozását 
illeti, a bizottság eltérőleg azon álláspontól, melyet a köz-
oktatásügyi bizottság elfogadott, hogy a házasok szüle-
tendő gyermekeik mely vallásban leendő neveltetése iránt 
a házasság megkötésétől számított hat hó alatt egyez-
hessenek meg, a kormány által beterjesztett törvény-
javaslat abbeli rendelkezését fogadta el, mely szerint a 
születendő gyermek vallására nézve csak a házasság 
előtt létrejött megegyezés legyen hatályos. Ezen rendelkezés 
azért volt a bizottság nézete szerint elfogadandó, mert 
kétségtelen, hogy a házasság megkötése előtt más, a 
házasulókon kivül álló befolyások legkevésbé érvényesül-
hetnek, tehát a szülők természetes joga, a legszabadabb 
és legfüggetlenebb nyilatkozása juthat érvényre, és mert 
a házasság megkötése után már tulajdonképen nem is 
kölcsönös megegyezésről, hanem arról lehet szó, hogy 
szemben a törvény diszpozíció szabályával az egyik házas-
társ a másik házastársának egyoldalú engedményt tegyen 
és beleegyezzék abba, hogy a saját nemebeli gyermekek 
is házastársának vallásában neveltessenek. 

Egyebekben a törvényjavaslat 1. §-ának rendelkezéseit 
szabatosabb szerkezetben s azzal a módosítással, illetőleg 
kiegészítéssel fogadta el a bizottság, hogy tüzetesen meg-
jelölte azokat a polgári hatóságokat, melyek előtt a szülők 
megegyezhetnek és felvette azt a rendelkezést is, hogy a 
kir. közjegyző előtt létrejött megegyezés köziratba fogla-
landó, a minek következtében természetesen csak a többi 
hatóságok előtt létesülő megjegyzésnek alakszerűségeit 
szükséges a rendeleti szabályozás terére utalni. 

A törvényjavaslat 2—5. §§-ok rendelkezéseit az 
igazságügyi bizottság a közoktatási bizottság szövegezése 
szerint fogadta el, helyesnek találva különösen a közok-
tatási bizottságnak a 2. §. első bekezdésére vonatkozó 
azt a lényeges módosítását, mely szerint megegyezés hiányá-
ban a vegyes házasságból született gyermekek az eddig 
fennállott és megszabott jogszabály szerint szülőik vallását 
nemök szerint kövessék. 



A 6. §. rendelkezését kiegészítőnek találta a bizott-
ság abban az irányban, hogy a kir. leirat által törvénye-
sített gyermekek és az atya által elismert gyermekek 
minő vallást kövessenek. E részben az 1868. évi LIII. t -c. 
a kir. leirat által törvényesített gyermekek vallására nézve 
nem rendelkezik, az atya által elismert törvénytelen gyer-
mekekre nézve pedig azt a rendelkezést tartalmazza, hogy 
azok a törvényes gyermekekkel egyenlő elbánás alá esnek. 
Minthogy azonban a kir. leirattal való törvényesítés és 
az atya által való elismerés a gyermekek szülői között 
nem létesít családi kapcsolatot: a bizottság helyesebbnek 
találta a törvényjavaslatba oly irányú intézkedést felvenni, 
hogy a királyi leirat által törvényesített gyermekek és az 
atya által elismert gyermekek is rendszerint anyjoknak 
vallását kövessék, illetőleg abban neveltessenek; de ha a 
törvényesítéstől vagy elismeréstől számított hat hó alatt 
az atya az 1. §-ban a megegyezésre előirt alakszerűségek 
között kijelenti ebbeli kívánságát, a fiúk —• a mennyiben 
a törvényesítéskor vagy elismeréskor életök 7-ik évét még 
be nem töltötték — anyjok vallásában neveltessenek. 
A 7 éves korukat már elért fiúgyermekek vallásos nevelé-
sének változtatása a bizottság nézete szerint elismerés vagy 
kir. leirattal való törvényesítés eseteiben az atya kíván-
ságára sem engedhető meg. 

A 10. §. rendelkezése a bizottság nézete szerint 
módosítást és kiegészítést igényel; mert egyfelől az 
1868. LIII. t.-c. 14. §-ának az a rendelkezése, hogy ha 
a szülők valamelyike más vallásra tér át, mint a melyet 
előbb követett, a 7. évét még be nem töltött gyermekek 
nemök szerint követik az áttértet, nem helyezhető hatályon 
kívül, hanem tekintettel a vallás szabad gyakorlatáról 
szóló törvényjavaslatnak rendelkezéseire s illetőleg az 
igazságügyi bízottság által e törvényjavaslatra vonatkozó-
lag indítványozott módosításokra, ezen 14. §. rendelkezése 
kiterjesztendő a bevett vagy törvényesen elismert bármely 
vallást követőkre; az 1868. LIII. t.-c. 16. g-ának rendel-
kezése pedig, tekintettel a jelen törvényjavaslat 6. §-ának 
fentebb indokolt kiegészítésére, hatályon kívül helyezendő. 
Ezen felül s ugyancsak a vallás szabad gyakorlásáról 
szóló törvényjavaslatra s ennek az igazságügyi bizottság 
által ajánlott módosítására való tekintettel kiterjesztendők 
a bevett és törvényesen elismert bármely vallást követőkre 
az 1868. LIII. t.-c. 13., 15. és 18. §§-nak rendelkezései 
is; sőt a 13., 14. és 15. §§. rendelkezései kiterjesztendők 
a bevett és törvényesen elismert vallásfelekezeteken kivül 
állókra, illetőleg az ezek által felfogadottakra nem lehet 
kiterjeszteni, hanem e részben, tekintettel a törvényjavas-
latnak ama helyes álláspontjára, mely szerint a felekeze-
ten kivül állók gyermekei is vallásos nevelésben részesí-
tendők, oly tartalmi rendelkezést kellett felvenni, hogy 
ha az, a ki lelencet, vagy általában ismeretlen szülőknek 
gyermekét felfogadta, a bevett vagy törvényesen elismert 
vallásfelekezetek egyikéhez sem tartozik, a felfogadott 
gyermek vallásos nevelésére a jelen törvényjavaslat 2-ik §-a 
második és negyedik bekezdésének rendelkezései megfele-
lően legyenek alkalmazandók. 

Ezekre való tekintettel az igazságügyi bizottság a 
törvényjavaslat 8. és 9. §§-ai közé a fent jelzett tarta-
lommal egy új szakaszt vett fel. a 9-ik, most már 10-ik 
§-ból pedig az 1868: LIII. t.-c." 14-ik §. hatályon kívül 
helyezését kihagyta és a 16. §. hatályon kívül helyezését 
beiktatta. 

k ü l f ö l d . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A jezsuita-rend eltörlésére benyújtott centrumpárti 

javaslat harmadszor is megszavaztatott 168 szavazattal 
145 ellenében a német birodalmi gyűlésen. A második 
felolvasásnál 173 szavazattal ment keresztül 137 ellenében. 
Mellette szavaztak: a centrumpártiak, a lengyelek, elszá-
sziak, a néppártiak, délnémetek és szociáldemokraták; 
ellene: a nacionálliberálisok, szabad konzervativek, a sza-
badelvűek s a balpártiak egyes képviselői. A konzervatív 
pártiak legnagyobb része ez alkalommal is tüntetett a 
maga távollétével. A javaslatnak a Bundesrath-ban való 
elfogadása közvetlenül érintené magát Poroszországot, míg 
a német birodalom egyéb részei különleges törvényhozás 
útján védekezhetnek a rend tagjainak beözönlésével szem 
ben. Azonban maga Beysehlag sem hiszi, hogy a birodalmi 
tanács többségének összetoborzott szavazatait a jezsuiták 
visszahívása tekintetében a szövetségi tanács elfogad-
hatná. Hisz' ezzel — a nagy Döllingerrel szólva — az 
örökös sorvadás magvát oltaná belé az ifjú német biro-
dalomba ! 

Az agenda revíziójának kérdése még mindig lázas 
izgatottságban tartja a porosz tartományegyház híveinek 
kedélyét. A protestánsegyletnek s az evangéliumi közép-
pártnak a főegyházi tanácshoz több ezer aláírás kísére-
tében benyújtott petíciójához újabban a rajnai gyülekeze-
tek petíciója is csatlakozott, a mely a vasárnapi liturgiának 
kötelező jellegű szubstanciája s annak tágabb értelemben 
vett fakultatív elemei közötti különbségeket hangsúlyozza. 
Khmert tanár, az ágendabizottság előadója, igen ügyes 
apológiát készített a javaslathoz, a melyről az egyforma-
ságra és egységesítésre való törekvései miatt méltán mon-
dották, hogy az a szigorúan felekezeti álláspont igényeit 
is teljesen kielégíti, de nem veszi tekintetbe azt, hogy 
ma már nem lutheránusok és kálvinisták vagyunk a 
XVII., hanem evangéliumi prot. keresztyének a XIX. 
században. A javaslat eredeti szövege csak annyiban 
javult, hogy az apostolicumnak kötelező recitálása a föl-
szentelésnél elhagyatott. Különösen Stöeker az. ki hevesen 
küzdött a javaslat javítása ellen. »Der Agendensturm* 
című cikkében az általa szerkesztett. »Deutsch-Ev. K.-Ztg.«-
ban sajnálatát fejezte ki a fölött, hogy az ágenda reví-
ziójának kérdésében még az evang. középpárt is segéd-
szolgálatokat teljesített a protestánsegyletnek. 

A hannoverai tartományegyháznak is megvan a maga 
ágendavitája. A keresztségnek és konfirmációnak a con-
sistorium által a zsinat elé terjesztett javaslata teljesen 
azonosítja az evang. ker. hitet az apostolicummal, s a 
göttingai theol. fakultás által e hitvalláskényszer ellen 
benyújtott aggodalmakat a legmerevebb alakban vissza-
utasította. Az új theol. iskola elleni küzdelem, mely már 
Ritschl életében is oly nagy tért foglalt el Hannoverában, 
Uhlhorn apát kezdeményezésére indult meg az egész vo-
nalon, a miért is e betűbiróság ellen a tartományegyházi 
kormányzat fejéhez, a császárhoz fordultak menedékért, 
így kisérti a német protestantismust lépten-nyomon a 
XVII. század betüorthodoxiája ! Hogy mennyiben szenved 
aztán alatta a hitélet, azzal e papirospápás irányzat kép 
viselői keveset törődnek. 

Az ókath. reformmozgalom ügye az »Alig. Ev.-Luth. 
K.-Ztg.« tudósításai szerint is örvendetes módon halad az 
egész vonalon. A Bonnban alapított kisebbszerü ókath. 
theol. konviktus immár az állam által elismert és gazda-



gon ellátott theol. szemináriummá emelkedett. A mi Gössler 
miniszternek annak idejében évi 6000 márknyi államsegély 
biztosítása tekintetében a centrumpárt oppoziciója miatt 
nem sikerült, sikerült most Reinkens püspök fáradozásai-
nak s az ókath. hívek hitbuzgóságának és áldozatkészsé-
gének, úgy hogy újabban 110,000 márk Íratott be az 
intézet fundációjául az államadósság könyvébe. Ezzel az 
ókath. reformmozgalom belső egyházi élete az örvendetes 
fejlődés stádiumába lépett, s Reusch, Langen és Weber 
tanárok megújult erővel folytatják az ókath. papképzés 
müvét. Az ókatholikusok csudálatraméltó áldozatkészsége 
önkénytelenül is a mustármagról szóló parabolát juttatja 
eszünkbe. 

S az ókatholieizmus belső hitélete folytonos izmoso-
dásának megfelel annak külső terjedése is. Bonnban és Essen-
ben ókath. diakonisszaegyletek találhatók; MannJieimban 
az ókath. gyülekezet egy év alatt 150 taggal szaporodott; 
s ugyancsak örvendetesen halad a reformmozgalom Ágoslá-
ban, Passauban s pápás vidékein. Éjszaki Csehországban 
is számos áttérés konstatálható, nem különben Párisban, 
annak vidékén s általában egész Franciaországban. A 
papnősülés s a kehely kiszolgáltatás kérdése végeldöntésül 
egy későbbi zsinatra hagyatott. 

De leginkább excellál az ókatholieizmus az irodalom 
terén. így Fridriech müncheni tanár, a vatikáni zsinat 
tudós történetirója »Hat der Papst. auf Grund der Be-
schlússe vom 18. Juli 1870 das Becht in die Politik 
einzugreifen ?« című legutóbb megjelent iratában alaposan 
eloszlatta azok véleményét, a kik azt hiszik, hogy egy 
igazhitű római katholikus embernek lehet követnie a ha-
zai törvény, a király vagy saját lelkiismerete parancsát 
— még akkor is, ha a pápa az ellenkezőt parancsolná. 
E tekintetben azt hiszszük, a paxos Vaszaryak meg 
Schlauchok hazánkban is felnyitották minap a katholikus 
világiak szemeit. Reusch bonni tanár, a jezsuita-rend 
egyik legalaposabb ismerője »Beitráge zur Geschichte des 
Jesuitenordens* című művében forrásszerű adatokkal be-
igazolta a jezsuiták tanait a zsarnokok meggyilkolásáról 
s »a cél szentesíti az eszközöket«-féle elvek gyakorlati 
alkalmazásáról. Mirabundus (álneve egy nagyhirü ókath. 
tudósnak): »Das römische Interdict über altkath. Kirchen 
und seine Anerkennung durch deutsche Staatsregierungen« 
című müvében az interdiktum modern pápás hatalmi 
eszközét világítja meg, mely lépten-nyomon éri az ókatho-
lieizmus martyriumát, míg az államkormányok ezzel szem-
ben igen habozó magatartást tanúsítanak. Végül igen 
tekintélyes organuma az ókatholicizmusnak a »Dcutsclier 
Merkúr«, a mely a ránk protestánsokra nézve kevésbé 
hozzáférhető pápás askétikus és tudományos irodalmat 
mutatja be olvasóinak. Izlelítőül egyet a redemptorista 
Liguori»Mária dicsőségeiből*: »Sokért könyörgünk, de nem 
kapjuk, csak ha Máriához folyamodunk. Az ő védelme 
mindenható. Semmikép sem üdvözülhetnek azok, a kik 
nem állanak az ő védelme alatt stb.« Hát a Krisztus hol 
maradt ?! 

Végül még valamit a régebbi és ujabbi ultramonta-
nizmus kopott fegyvertárából. 

Érdekes felfedezésről értekezett legközelebb Harnack 
a nagyhirü dogmatörténetíró a berlini tudományos aka-
démiában. Az ős keresztyénség egyik legrégibb írott emléke 
Kelemen római presbyternek a korinthusi gyülekezethez 
intézett levele, a melynek egy régi latin fordítását a mult 
évben fedezték föl Namurban. De míg az eredeti görög 
szöveg Pál értelmében az Isten által rendelt felsőbbség 
iránti engedelmességet tanítja, addig a latin szöveg szerint 
a pápa igy imádkozik: hogy a fejedelmek nekünk, tehát 
a pápának és az egyháznak engedelmeskedjenek. Egyike 

ez azoknak a művészi fogásoknak, a melyekkel Bóma 
megzavarta a népeknek az őskeresztyénségről való tudatát! 

Van Bajorországban egy lap. Címe: Armenscelen-
blatt . . . vigaszul és megkönnyítésül a tisztító tűzben 
szenvedő lelkeknek. Célja a földi és földöntúli élet kibé-
kítése pengő pénzért. A modern közvetítő intézeteknek 
egyik egy házias jellegű fajtájával van itt dolgunk. Ágense 
ez az Égnek a legképtelenebb jámbor kívánságoknak 
beteljesedésére. Nyugtázva vannak itt megjavult lakásvi-
szonyok, jó üzletek, szerencsés operációk, sikerrel kiállóit 
vizsgák, a sárgaságtól s a rheumatismustól való meg-
szabadulás s több efféle csudavirág. Ez hát az a »keresz-
tyénség*, a melyet a mai római katholicizmus Bajoror-
szágban ápol és terjeszt! (Beyschlag). 

Pedig ma igen sokaknak használ, főleg az elpuhult 
papok és mágnások sorából, az ú. n. Kneipp-kúra. Stock-
mayer *Ein "doppeltes Opfer Kneipp'scher Kur« című, 
legközelebb Halléban megjelent röpiratában érdekesen 
világítja meg a Wörishofenben űzött római propagandát. 
Ha már a kúra a testi állapotokon segíteni nem tud, 
legalább a lelkeken legyen segítve az egyedülüdvözítő 
egyházba való áttéréssel. Egy württembergi tanítónőt 
halálig kúrált, de egyúttal mind végig tanúsított ellenke-
zése dacára konvertált a wörishofeni Kneipp-kúra. Az 
eset kínos föltűnést keltett mindenfelé, miután minden 
egyes részleteiben okmányilag van beigazolva. De a főúr 
egy reservátió mentálissal felelt, a meiy szerint nem ő 
személyesen, hanem az ő női segédjei űzték az Istennek 
tetsző foglalkozást. Íme az orvosi gyakorlat a klerikális 
fanatizmus szolgálatában! 

Hogy a német kormányok az ultramontanizmus 
erőlködéseit feltartóztatni épen nem tudják, köztudomású 
dolog. Ujabban a freiburgi egyetemi templomból az ókatho-
likusok mellett egy kath. népgyűlés által fanatizálva a 
protestánsokat is kiűzték, holott az egyetemen igen sok 
a prot. tanár és hallgató. S a kormány ezt a paritást is 
hallgatással tűri, sőt újabban a templomot kizárólag római 
istentiszteleti használatra rendelte átengedni. így rekatho-
lizálják a mi dr. Bomanusunk nagy örömére a dekatho-
lizált freiburgi egyetemet. És nálunk a mi gonosz protes-
tánsaink mit sem tesznek hazai »dekatholizált egyetemünk« 
államivá való létele tekintetében! Ugyan melyik protes-
táns templomban nyitják meg vagy zárják be a tanévet 
istentisztelettel nagyszámú egyetemi prot. tanáraink és 
hallgatóinknak? A paritás elvére majd a paxos Vaszaryak 
tanítanak meg bennünket! 

Érdekes interkonfesszionális statisztikai adatokat kö-
zöl a Luthardt-féle *Allg. Ev. Luth. K.-Ztg.< április 20. 
számában. A nevezett lapban ím ezeket olvassuk: A 
római egyház évek óta fokozatosan hanyatlik a lélekszám 
tekintetében. Az 1875—1888 közötti években Poroszország 
régebbi 9 tartományaiból 22,764 kath. tért át a prot. 
tartományegyházba, míg a katholicizmus mindössze 2444 
prot. áttérést tud fölmutatni. A prot. egyházba történt 
kath. áttéréseknek többlete 1890-ben 2032, 1893. pedig 
2244 személyt tesz ki. Bajorország az az egyetlen német 
állam, a hol a kath. egyházba való áttérés valamivel na-
gyobb, mint megfordítva, habár a protestantizmus lélek-
szám tekintetében ott is erősen halad a r. katholicismus 
rovására. Különösen föltűnő a pápások apadása Báden-
ben. 1865 —1885-ig a pápások száma 65" 1-ről 62 8°/0-re 
olvadt be, míg a protestánsoké 329-ről 35'2%-re emel-
kedett. Elszász-Lotharingiában a protestánsok száma 1886-tól 
1891-ig 245,000-ről 337,476-ra emelkedett, míg a pápistáké 
1.304,000-ről 1.227,189-re apadott Angliában ugyan a 
római klérus száma 1871 — 1891-ig 1620-ról 2573 emel-
kedett, azonban a pápista lakosság az utolsó 40 év alatt 



majd 2 millióval megfogyott, míg a protestánsok száma 
közel 10 millióval szaporodott. Éjszakamerikában is tö-
mérdek sok püspöke és papja van a római egyháznak, de 
azért a lélekszám s a gyülekezeti élet tekintetében koránt-
sem halad annyira, mint a különböző prot. egyházak. 

Legyen bár sok másodrendű oka is e viszonyoknak, 
annyi kétségtelen, hogy »a protestantizmus emelkedésé-
nek oka annak érettebb szellemi és erkölcsi életerejében 
keresendő, < mig a vatikanizmussal és a jezsuitizmussal 
azonosított pápistaság ujabban sokat vesztett igazi evan-
géliumi misszionáló életerejéből. Korúm trieri püspök al-
kalmilag így jajdult fel: hogy a porosz vegyes házassá-
gokból jelenleg évenként 47 ezer gyermekkel több lesz 
protestánssá, mint katholikussá. S ha hozzáveszszük a »Hi-
storisch-Politische Blátter«, Németország e legkomolyabb 
ultramontán folyóiratának ama kijelentését, a mely szerint 
»a katholikusok száma a vatikánum óta Németországban 
egy millióval megfogyott«, úgy bátran állíthatjuk a vati-
kánizmus összes beteges erőlködéseivel szemben, hogy a 
világtörténet s az idők kerekeit visszafordítani nem igen 
lehet, ha mindjárt a Syllabusok s a Schlauchok tolják 
is azokat! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

r é g i s é g e k . 

Alvinczi Pé ter , a kas sa i m a g y a r pap . 
(Folytatás.) 

IV. Alvinczi közbenjár a fejedelmi titkár házasságánál. Strassburg 
Pál a svéd követ Alvinczinál s a íejedelem keleti tervei. Alvinczi 
halotti beszédet tart Báthori Gábor fejedelem ünnepélyes elteme-
tésekor. Nyir-Báthorban. Alvinczit fia — a fejedelmi apród — 
megszomorítja. Hir a Gyulafehérvárra megnyert tanárokról. 1628. 

Alvinczi 1628. elején ismét a fejedelem szolgálatá-
ban találjuk. A fejedelem titkára házasodni akart s ura 
1628 jan. 3-kán, Fogarasból Alvinczit kéri fel a közben-
jarasra, Bornemissza János generálissal együtt. E közben-
járásra annyival inkább szükség volt; mert, a mint a 
fejedelem leveléből látszik, az országbíró titkára vetély-
társa volt a fejdelemi titoknoknak. 

1628. julius 16-kán a Gusztáv Adolf svéd király követe 
— Strassburg Pál — jár Kassán Alvinczinál 1 s miután 
veié, mint a fejedelem tikos tanácsosával közlötte a közlendő-
ket, ennek tanácsit véve indul be Erdélybe. A Strassburggal 
folytatott tárgyalások után, a fejedelem Tholdalagit a 
portára küldte, ahol egy Szombathelyi nevű erdélyi szöke-
vény, Eszterházy nádor utasításából, azon fáradozott, 
hogy a fejedelmet eltétesse láb alól. Tholdalagi kegyelmet 
szerzett neki és hazajövetelre bírta; de Szombathelyi 
árulását itthon is folytatta, titkos értesítéseket küldvén 
Eszterházynak.2 

Ugyancsak ez évben a fejedelem parancsából Báthory 
Gábor fejedelemnek tesz végtisztességet, midőn ennek ünne-
pélyes temetés rendeztetett a nyírbátori templomban. Ketten 
prédikálnak felette: Alvinczi és az ecsedi lelkész. Bod 
Péter szerint Alvinczi a következő alapigékről szónokolt: 
(Példabeszédes könyv XXVII v. 1. vers:) »Ne dicsekedjél 
a holnapi napról; mert nem tudod mit hoz a nap tereád. * 
Ez alkalmi beszédét Bethlen Gábor fejedelemnek ajánlotta 
s meg is jelent az, a másik halotti beszéddel együtt, a 

1 Történelmi tár 1882. foly. 134. lap. 
2 Szilágyi. S. »Bethlen Gábor életrajza.« 26. lap. 

következő cím alatt: »Az néhai felséges Báthori Gábor-
nak, Erdélyországának fejedelmének, székelyek ispánjának, 
Magyarország részeinek urának, tizenöt esztendőkkel egy 
hónap s hat nap hiján ez előtt áruitató szolgáitól 
öldököltettetett és mindennyi ideig föld szinén hagyatott 
testének eltakarításakor a bátori templomban Anno 1628. 
21. september Alvinczi Péter kassai és Gzeglédi János 
ecsedi prédikátorok által tett intések«. Albae Juliae, 
Impressit Jacobus E. Lignicensis. Anno 1628. 4 rét.1 E 
könyvből jelenleg egy példány sem létezik. 

A fejedelem és egyház szolgálatában oly buzgó 
Alvinczit most fia (s alkalmasint a legidősebb, tehát Péter) 
szomorította meg. Az ifjút a fejedelem udvarába vette, mint 
nemes apródot. Az ifjú azonban úgy járt, mint sok nagy 
ember gyermeke szokott járni. Otthon alighanem elkényez-
tették. A fejedelem azt irja róla a megszomorodott apának, 
1629. január 7. Fogarasból,hogy >alig látott nála rosszabbul 
educált ifjat, arra nézve, hogy a pirongatás rajta keveset 
fog, avagy semmit; nem szereti a dolgot, örömest szélylyel 
sétálna, hogy sem a palotában ülne . . . A mennyi költ-
séget kapott, fogyatkozás nélkül megérhette volna vele, 
mert három lóra, neki is, mint a többinek fizetése meg-
járt. Váradon létében is a fejedelem 4 hó pénzt fizetett 
érette udvarának s e mellett szabad asztallal 20 és 25 tál étek-
kel él napjában kétszer; skárlát köntöse rövid nap . . .« 2 

Mind e mellett az ifjú Alvinczi panaszos »bolond és merő 
méreggel irotu levelet küldött atyjának, melyet a bánatos 
apa, egy levél kíséretében megküldött a fejedelemnek. A 
fejedelem bár »nem kevés búsulással olvasta« a meggon-
dolatlan ifjú levelét, mindazáltal considerálván az apa 
bánatát, megnyugtatja Alvinczit, hogy szeme előtt tartva 
Alvinczi iránt való szeretetét és kegyelmességét azon lesz, 
hogy az ifjúnak megfenyítése után, az apát megvigasztalja. 

Ugyanezen levélben tudósítja, hogy Böjti Gáspár, 
kit külföldi professorok szerzése végett küldött ki Német-
országra, megnyerte Alstediust, kivel még két más tanár 
is ígérkezett; továbbá doktor Csikliust Lugdunumból, kit 
elébb hasztalan hívtak. Tudatja, hogy egy Bornemissza 
nevű magyar is volna Lugdunumban. »Kik ha ha bejön-
nének — mondja lelkendezve a fejedelem — úgy tetszik 
nem lenne utolsóbb a fejérvári schola, némely németországi 
scholáknál.« 3 

(Folyt, köv.) H. Kiss Kálmán. 

i r o d a l o m . 
** Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési 

alsó tábla kerületi üléseinek naplója. Szerkesztette 
és saját költségén kiadta Kovács Ferencz ügyvéd, Gsongrád-
megve volt alispánja és H.-M. Vásárhely város volt or-
szággyűlési képviselője. VI. kötet. Budapest, 1894. Franklin-
társulat, ára 5 frt. — Ezzel a kötettel befejezést nyert 
Kovács Ferencz nagyszabású munkája, mely nemcsak az 
1843/44-ik évi országgyűlés, hanem a fiatal Magyarország 
eszméinek és törekvéseinek is tanulságos tüköré. A most 
megjelent 6-ik kötet 1844. szeptember 6-tól november 13-ig 
folyt tárgyalásokat ismerteti, melyek között különösen ki-
emelkednek a vallásügyi tárgyalások, nevezetesen a vegyes 
házasságok, az áttérések, az egyházi áldás megtagadása stb. 
ügyeiben folyt tanácskozások. A kötet végén a szerkesztő-

2 Bod Péter »Magyar Athenás«. 
1 Eredetije a gy.-fehérvári káptalanban. Közli Szilágyi S. 

>Bethlen G. politikai levelei* közt 1879. 469—460. lap. 
3 Ugyanott. 



kiadó köszönetet mond dr. Illésy János levéltári fogal-
mazónak, a ki a nagy munka nyomdai revízióját végezte. 
A díszesen kiállított munka vallásügyi részének behatóbb 
ismertetésére még visszatérünk. 

** Werbőczy Hármaskönyvére hirdet előfizetést 
dr. Csiky Kálmán, műegyetemi tanár, a budapesti egyetem 
jogi karának magántanára. Werbőczy István »Tripartitum 
Opus* etc. című, a XVI. század kezdetén szerkesztett és 
megjelent könyvét jogtudósaink és történetíróink egyező 
értelemmel hazai jogirodalmunk legnevezetesebb művének 
tartják. E korszakos fontosságú munkához ma már csak nehe-
zen juthat hozzá a szakközönség. A XVI. és XVI1. század 
folytán megjelent, részint csak latin, részint párhuzamosan 
latin és magyar szövegű kiadások nagyon ritkák, s a 
fönmaradt példányok vagy magán- és közkönyvtárainkban 
őriztetnek, vagy a mennyiben forgalomba kerülnek, drága 
áron szerezhetők meg. A jelen századbeli kiadások is 
mind elfogytak. Pedig a gyakorlati szükség is kívánatossá 
tenné, hogy Werbőczy műve egy jogtanár, biró és ügyvéd 
könyvtárából se hiányozzék; másfelől pedig a tudomány 
érdeke parancsolná, hogy főiskoláinknak a jogra és törté-
nelemre készülő ifjúsága az eredeti szövegben is tanul-
mányozhassa a Tripartitumot, s ez által régi törvényeink 
nyelvének ismeretébe bevezettessék. E hiányon kiván 
segíteni Csiky Kálmán latin-magyar nyelvű Werbőczy-
kiadása. A latin szöveg alapjául a Tripartitumnak 1517-ki, 
maga a szerző által eszközölt s így egyetlen hiteles kiadása 
szolgál; a magyar fordítás a szükséges tárgyi jegyzetek-
kel lesz ellátva; a munka bevezetésében pedig a Tripar-
titum keletkezésének és kiadásainak története lesz megírva. 
A könyv folyó évi szeptember második felében fog meg-
jelenni, mintegy 40 ív terjedelemben. Egy példány ára 
az előfizetők, illetőleg az előjegyzők részére 5 forint. 
Bolti ára 6 frt lesz. Az előfizetési pénzeket, illetőleg az 
előjegyzéseket folyó évi szeptember 15-ig az Eggenberger-
féle könyvkereskedés (Hoffman és Molnár) címére (Budapest 
Ferenciek-tere) kell küldeni. Egyházi testületeink s különö-
sen főiskoláink könyvtárainak pártoló figyelmébe melegen 
ajánljuk. 

k ü l ö n f é l é k . 
* Személyi hírek. Szász Domokos erdélyi püspök 

f. hó 10 én Mező-Bándon ünnepélyesen fölszentelte az 
újonnan épített templomot. — A bánsági ev. egyház-
megyében következő eredménynyel tartatott meg a tiszt-
újítás : főesperes Kramár Béla temesvári lelkész, felügyelő 
báró Ambrózy Béla országgyűlési képviselő, alesperes 
Bujkovszlcy Gusztáv lajosfalvi lelkész, főjegyző Kernuch 
Adolf sándorfalvi lelkész, aljegyző Kiss Kálmán tótara-
dácsi lelkész, pénztárnok Bohus Bál franczfeldi lelkész. 
— A pestmegyei ev. esperességben az alberti-i egyház 
lelkipásztorává szavazattöbséggel Dobronyovszky Gyula 
péteri-i lelkészt választották. — Dr. Horváth Ödönt, az 
az eperjesi jogakadémia ismert dékántanárát ritka kitün-
tetésben részesítették folyó hó 9-dikén az ő hallgatói. 
10 (voltaképen 11) évi tanári működésének elismeréseül 
egy ritka művészi kivitelű, saját arcképeikkel ellátott dísz-
albummal, a theologusok pedig saját arcképeikkel lepték 
meg a szeretett tanárt s a buzgó dékánt. Oly annyira 
váratlanul jött a kitüntetés, hogy még saját tanártársai 

is- csak az utolsó pillanatban értesültek róla. Mi is mele-
gen üdvözöljük buzgó tanár- és író-társunkat ott fenn 
az ősrégi prot. metropolisban! — Tóth József GyömrŐre 
választott rétfalui lelkész ügyében f. hó 11-én hozott Íté-
letet a pesti egyházmegye közigazgatási bíróságának idő-
szaki tanácsa; a választást a megejtett vizsgálat alapján 
megerősítette. 

* A Wekerle-kormány újból kinevezése ország-
szerte örömmel fogadtatott az egyházpolitikai javaslatok 
barátjai által. A régi minisztériumból sajnálattal veszik 
Bethlen, Csáky és Tisza L. grófok kimaradását. Mindannyian 
erősségei valának a liberális egyházpolitikának és kiváló 
munkaerők a magok szakminisztériumában. Utódjaik: br. 
Eötvös Lóránt a közoktatási, gr. Andrássy Gyula a király 
személye körüli tárcán, sokat ígérő ifjú erők, kiket rokon-
szenves bizalom fogad új állásukban. A sok ideig húzódott 
válság megoldása után most már az a fődolog, hogy a 
szőnyegen levő egyházpolitikai kérdések is minél előbb 
megoldassanak. A vallás- és közoktatási miniszter válto-
zásával, úgy látszik, vissza fog állíttatni az a régebbi 
gyakorlat is, hogy a kultuszminiszteri államtitkár protestáns 
ember legyen, a mi nagy megnyugvására fog szolgálni 
a protestáns köröknek. 

* Protestáns országos árvaházunkban az új 
árvák felvételét junius 7-én készítette elő az igazgató 
választmány felvételi bizottsága, mely Szilassy Aladár 
elnöklete alatt Csengey Gyula, Kovácsy Sándor, Szontágh 
Félix, SzÖts Farkas, Wagner Géza választm. tagokból és 
az intézet igazgatójából állott. Kilépés által megüresedett 
17 hely, 12 fiú és 5 leány számára; segélyezésre 1400 frt 
fordítható. Felvételért 56, segélyért 14, összesen tehát 
70 kérvény érkezett be. A bizottság mindenek előtt az 
apátlan és anyátlan árvák folyamodványait intézte el, 
egynek kivételével mindeniket felvételre ajánlván, amaz 
egynek pedig segélyt szavazván meg; azután a mellékelt 
okmányokból, a beérkezett ajánlatokból s a fővárosi folya-
modóknál a női választmány egyes tagjai által megejtett 
helyszíni szemle alapján órákig tartó gondos vizsgálat és 
rostálgatás után azon igyekezett, hogy felvétel vagy segély-
nyújtás által első sorban ott segítsen, a hol legnagyobb 
a szükség. Felvételre ajánlott 17 árvát; továbbképzési 
segélyre 6 volt növendékét az árvaháznak, házi segélyre 
javaslatba hozott 22 árvát. — A bizottság javaslatát a 
junius 14-én tartandó választmányi gyűlés fogja tárgyalni 
és végleg elintézni. 

* Tanfelügyelők jubileuma. Kerekes József Szilágy-
vármegye tanfelügyelője mult héten ülte meg Zilahon a 
szilágymegyei tantestületek, egyesületek és több hatóság 
részvétele mellett tanfelügyelői működésének 25 éves jubi-
leumát. Az ősz tanfelügyelőt a szilágy-szolnoki egyház-
megye nevében Visky Pál esperes, a zilahi főgimnázium 
részéről Berényi János igazgató is üdvözölték. — Székely-
Udvarhelytt meg Sándor Mózes tanfelügyelőségének ünne-
pelték meg a negyedszázados jubileumát. Az üdvözlők 
között voltak az udvarhelymegyei tanítók, a székely-
keresztúri tanítóképezde, az erdővidéki tanítóság; az üd-



YÖZJŐ beszédet Borbély Sámuel képezdei igazgató tartotta. 
Az ünnepélyen 500 koronás »Sándor Mózes alapítvány«-t 
gyűjtöttek a szűkölködő tanítók segélyezésére. 

* A népies vallásos iratok terjesztése érdeké-
ben a tiszaföldvári ev. ref. egyház elöljárósága a mult 
hónap közepén azt a határozatot hozta, hogy az összes 
iskolás gyermekeknek (körülbelül 300) a »Koszorú« füze-
teit adja vizsgái jutalmul. A ^polgári társulati alap* közös 
prot. jellegű iskolaszéke pedig 100 példány kiosztását 
határozta el közülök. Magánosok szintén szépen veszik a 
»Koszorú« füzeteit, úgy hogy az uj lelkész által megren-
delt 600 példány valószínűleg mind el fog kelni. Legutóbb 
még: következő megrendelések tétettek: Orsz. kir. fegyház-
igazgatósága Ulava 483 pld., Soltész László ref. lelkész 
H.-Szoboszló 600 pld., Pápay János ref. tanító Bölcske 
150 pld,, Péter Károly ref. leik. Magyar-Gverő-Monostor 
120 pld., Csók György ev. leik. Ratkó (Szirk) 100 pld., 
Szabó Sándor ref. lelkész Turkeve 250 pld. Az eddig 
bizományba kért és elküldött iratok száma 17,745 drb. 
— Kívánatos, hogy a jó példát több helyen is kövessék 
egyházi elöljáróságaink! 

* A nagy gyülekezetek egyházi mizériája külö-
nösen két irányban nagyon érezhető és hátrányos a vallás-
erkölcsi életre. A lelki gondozás és a templomba járás 
tekintetében. A nagy városok nagy tömegeit bajos, sőt 
csaknem lehetetlen lelkileg kellően gondozni s talán még 
bajosabb kellő számú templomokkal ellátni. Elvileg tisztá-
zott dolog, hogy a nagy gyülekezetek egyedüli gyökeres 
orvosszere az elkülönített parokhiális rendszer: de a 
gyakorlati kivitelnek nagy szellemi és anyagi akadályai 
vannak. Berlinben évek óta folyik a parokhiákra osztás-
nak és a parokbiák szaporításának nehéz munkája. A 
parokhiákhoz szükséges külön templomok előállítására öt 
évvel ezelőtt »Templom-építő egyesület« alakult, mely 
először is kiszámította, hogy Berlinnek 40 uj templomra 
van szüksége. Az egyesület 20 ezer márkával kezdte meg 
munkáját s azóta 16 millió márkát gyűjtött e célra. Mult 
év végéig 15 templomot építtetett és szentelt fel. A 40-ből 
még hiányzó 18 templomot a jövő években szándékoz-
nak felépíteni. A tempomok között legmonumentalisabb 
lesz a Vilmos császár emlékére építendő, melynek összes 
költsége 2 700,000 márkára van előirányozva s ebből 
most már csak 120 ezer márka hiányzik. A Vilmos-
templom költségeire a császári ház 53 ezer márkát ado-
mányozott, a többi az egyesek adományából gvült össze. 
Az új templomokkal kapcsolatosan az új lelkészi állomá-
sok szervezése is folyamatban van. Ennek a hatalmas 
szervezkedésnek remélhetőleg meglesznek a várt jó gyü-
mölcsei a meglazult vallás-erkölcsi és egyházi élet fellen-
dülésében is. 

* Az »Őrálló« erősödése látszik abból az örven-
detes jelenségből, hogy f. évi julius hó 1-től hetenként 
háromszor, u. m. kedden, csütörtökön és szombaton fog 
megjelenni, egyszersmind a külalakja is megváltozik s a 
budapesti napi lapok (Budapesti Hirlap, Pesti Hirlap, Magyar 
Hirlap) alakjában fog kiadatni. Mi ezt a tényt örömmel re-

gisztráljuk. Bartha Béla r»Őrálló*-ja hűséges harcosa a 
protestantizmus politikai és társadalmi érdekeinek. Jó pro-
testáns, türelmetlenség nélkül; pártoktól független politi-
kus, politikai színtelenség nélkül. ízléssel, élénken van 
szerkesztve, minden közérdekű eseményt felölel s az egy-
házi, iskolai és irodalmi mozgalmakra kiváló gondot fordít. 
Növekedése alkalmából ismételten ajánljuk a hazai kö-
zönség pártoló figyelmébe. Közel féléves pályafutásával 
az »Őrálló* megmutatta, hogy ily hírlapi organumra a 
magyar prot. közönségnek szüksége van. A megnagyob-
bított »őrálló* előfizetési ára egész évre 8 frt, félévre 
4 frt, egy hónapra 70 kr. Az előfizetési pénzek dr. Bartha 
Béla szerkesztő-tulajdonoshoz Sárospatakra küldendők. 

* Gyászrovat. Az alsó-baranya-bácsi egyházmegye 
egyik buzgó és áldozatkész tanácsbirája, Korbai Károly 
ügyvéd, megyebizottsági tag, 1848-as honvédhadnagy folyó 
évi junius 4-én élete 66 ik évében hosszas szenvedés után 
elhunyt. Béke hamvaira! 

P á l y á z a t . 

A miskolczi ref. egyház egyik elemi tanítói állo-
mására pályázatot hirdet. 

Fizetés: évi 500 forint, havonkénti részletekben 
és lakás. 

Elválasztott tanító az iskola vezetésén kívül a deszka-
templomban, a három nagy ünnepen, külön díjért az 
éneklést vezeti, s az énekvezért és orgonistát, akadályoz-
tatásuk esetén, a másik két templomban díj nélkül he-
lyettesíti. 

Pályázók folyamodványaikat, kellőleg felszerelve, 
junius végéig alólirotthoz küldjék be. 

Az állomás szeptember első napján foglalandó el. 

Nagy Ignác, 
2—2 iskolaszéki elnök. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
I. A nagy-körösi ref. főgimnázium egyik rendes 

tanári állására, melyhez mint fő tantárgy a német nyelv 
és irodalom, s mint mellék tantárgy a magyar vagy esetleg 
á latin nyelv vagy más megfelelő tantárgy tanítása van 
kötve. Heti óraszám: 20. Évi fizetés 1000 frt és 200 frt 
lakbér átalány. A mellékjövedelmekben a többi tanárokkal 
egyenlő részesülés, és kilátásban van a tanári kórpótlék is. 
Pályázhatnak protestáns vallásúak. Megválasztatás esetén, 
a tanári oklevéllel biró s már a gyakorlati téren is mű-
ködött a fent kitett teljes javadalmazással azonnal vég-
legesíttetik; a szakvizsgát sikerrel letett egyén szintén az 
egész tanári javadalmazásban részesül, de véglegesíttetése 
sikeres működése után csak a tanári oklevélnek két éven 
belül köteles megszerzésekor fog bekövetkezni; valamint 
azon egyéné is, ki csupán az alapvizsgát tette le, vagy 
a ki még csupán a német nyelvből való tanári vizsga 



letehetésére bír képesítettséggel. A véglegesítés bekövet-
kezéseig ez utóbbinak évi díja 800 frt, az alapvizsga alap-
ján megválasztandónak pedig 1000 frt, s úgy az egyikre, 
mint a másikra nézve, a mellékjövedelmekben a többi 
tanárokkal szintén egyenlő részesülés; véglegesítés esetén 
pedig a fent kitett egész rendes tanári javadalmazás. 

II. A nagy-körösi ref. főgimnázium és tanító-képző 
intézeti rendes rajztanárságra, melyhez kötve van a 
főgimnáziumban a szépírás, szabadkézi és mértani rajz, 
a tanító-képző intézetben pedig a szépírás és rajz tanítása, 
és a mi ezekkel tantervileg kapcsolatos. Heti óraszám 
mindkét intézetben, együttvéve, a zsinati törvény szerint 
24. Évi fizetés 1000 frt, melyben 100 frt lakbér átalány, 
és a mellékjövedelmekben a megállapított mérték szerint 
részesülés. Pályázhatnak prot. vallású okleveles és nem 
okleveles rajztanárok és rajztanárjelöltek. Megválasztatás 
esetén, az oklevéllel biró, azonnal véglegesíttetik; az ok-
levéllel nem biró pedig, bár az egész javadalmazásban 
részesül, sikeres működése mellett csak a tanári oklevél-
nek két éven belüli köteles megszerzésekor. 

A véglegesen megválasztott rajztanár, valamint a 
német nyelv tanára is, az egyházkerületi tanári gyám-
és nyugdíjintézetnek jogosult s egyszersmind kötelezett 
tagja. A fizetés bármely esetben, a megválasztott tanárnak 
évnegyedenként, előleges részletekben szolgáltatik ki. 

A pályázati kérvények úgy az egyik, mint a másik 
tanszékre, kellően felszerelve s rövid életrajzi leírással is 
ellátva, folyó év julius 5-éig nyújtandók be, az alólírt 
elnökséghez. 

Kelt Nagy-Kőrösön a ref. egyháztanácsnak 1894. év 
junius 10-én hozott határozatából. 

1—2 A ref. egyháztanács elnöksége. 

P á l y á z a t t a n á r i á l l á s r a , 

A h.-nánási ev. reform, hat osztályú gimnáziumban 
üresedésbejött: 1. természetrajz-földrajzi, 2. német-magyar 
esetleg német latin és 3. történelem-latin nyelvi tanári 
székekre újból pályázat hirdettetik. 

Fizetés-, minden egyes tanszéknél 1200 frt lakbérrel 
együtt, az egyház pénztárából évnegyedenként előre fizetve. 
A kivánt oklevéllel biró egyén egy évre, mint ideiglenes 
rendes tanár alkalmaztatik s csak ezen idő alatt kifejlett 
sikeres működése után állandósíttatik, a mikor is a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanárok gyám- és nyugintézetének, 
esetleg az országos középiskolai tanári nyugdíjintézetnek 
jogos és kötelezett tagja leend. 

Nem okleveles, de szaktárgyaiból vizsgázott egyén 
csak helyettes tanári minőség-ben és csak egy évre válasz-
tatik 900 frt évi fizetéssel, de ha ez idő alatt a kivánt 
tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést mutat 
fel, a következő évben mint rendes tanár állandósíttat-
hatik. Végre, ha okleveles, de nem a hirdetett tanszakra 
képesített egyén választatnék, az szintén csak helyettes 

tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése 
azonban 1200 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. év augusztus 
végén, legkésőbb szeptember 1-én köteles elfoglalni, s ha 
családos — 40 frt — ha pedig nőtlen, 15 frt költözkö-
dési átalányt kap; ez összeget azonban,- ha állomását 
3 év letelte előtt elhagyja: vissza tartozik téríteni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges szol-
gálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanulmányaikat 
feltüntető hiteles okmányokkal, végre orvosi bizonyítvány-
nyal felszerelve f . évi junius 25 éig az ev. ref. egyház-
tanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt II-Nánáson az ev. reform, egyháztanács 1894. 
junius 3-án tartott üléséből. 

Benkő Lajos, Kállay Imre, 
lelkészelnök. 1—2 főgondnok. 

1392. sz. P á l y á z a t t a n á r i á l l á s o k r a . 

Az újverbászi államilag segélyzett községi algimná-
ziumnál a jövő 1894/5. tanév kezdetétől egy rendes 
és egy helyettes tanári állás lesz betöltendő, melyre ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

A rendes tanári állomásra latin-magyar nyelv taní-
tására képesített tanférfiak pályázhatnak, 

Évi fizetés 1200 frt és 100 frt lakpénz. 
Kötelező heti óraszám rendes körülmények között: 18. 
A folyamodvány a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

miniszter úrhoz intézendő, kit a kinevezés joga megillet. 
A helyettes tanári állomásra történelem és latin 

nyelv, esetleg történelem és magyar nyelv, vagy törté-
nelem és földrajz tanítására képesített vagy képesítés alatt 
álló tanférfiak pályázhatnak. 

Évi fizetés 800 frt, kötelező heti óraszám 18—20. 
A folyamodvány a gimnáziumi bizottsághoz inté-

zendő és Uj-Verbászra küldendő. 
Mindkét tanerő a tervezett országos tanári nyugdíj-

intézet kötelezett tagja lesz. 
A mindkét állásra szóló folyamodványok, melyekben 

a pályázók életkora, vallása, családi állapota, hadkötele-
zettségi viszonyai, képesítése s eddigi netáni alkalmazása 
okmányokkal igazolandók, f . évi julius hó 20-ig alólirt 
községi elöljárósághoz küldendők. 

A kinevezett, illetve megválasztott köteles állomását 
f. évi szeptember 1-én elfoglalni. 

Kelt Uj-Verbászon (Bácsmegye), 1894. junius 6-án. 

1—2 A községi elöljáróság. 

P á l y á z a t t a n á r i á l l o m á s o k r a . 
A mezőtúri ev. református egyház főgimnáziumában 

a VIII. osztály megnyitása alkalmával pályázat hirdettetik 
következő tanszékekre: 

1. Két ó-classica-philologiai tanszékre. 



2. Egy mathematicai tanszékre. 
3. Egy természetrajz-földrajzi tanszékre, mely tan-

székeknek évi javadalma egyenként 1200 frt törzsfizetés 
és 200 frt lakbér. 

4. Egy vallástanári tanszékre, melynek évi java-
dalma 600 frt. 

E tanszékekre ev. ref. vallású egyének pályázhatnak. 
Pályázati kérvények életkoruk, vallásuk, családi álla-

potuk, hadkötelezettségük, képesítésök s eddigi szolgála-
tukra vonatkozó okmányukkal felszerelve f . évi julius 
hó 5-ik napjáig az igazgató-tanács elnökéhez beadandók. 

Okleveles, vagy az országos középiskolai törvény 
értelmében jogosított tanár, csak egy évi sikeres működés 
után állandósíttatik s mindaddig, míg az országos tanári 

nyugdíjintézet életbe nem lép, a tiszántúli ev. ref. közép-
iskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetnek jogos és kötele-
zett tagja lesz. A fentartó testület az országos nyugdíj-
intézetbe belépését kimondotta. 

Okleveles, vagy jogosított tanárok hiányában 800 frt 
évi javadalmazással alkalmaztatnak helyettes tanárokul 
oklevelet még nem nyert tanárjelöltek is, alkalmaztatá-
sukra nézve azonban az 1883. évi XXX. t.-c. 30. §-a 
az irányadó. 

Az állomások 1894. évi szeptember 1-én foglalandók el. 
Mezőtúr, 1894. junius 9-én. 

Lukács Dániel, 
ev. ref. lelkész, ig. tanács 

1—2 elnöke. 

P á l y á z a t 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli 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 föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimná-
ziumi tanári pályára készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog 
a jövő 1894—95. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

Az 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 írja 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 
1894. 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 1894—95. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1894. junius 7-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j e g y z ő . 

ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezűen írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1894. 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 útján 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 úgy 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. Králik Lajos, h. e l n ö k . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesz tő s i g ; : 
I X . kerület, Pi/ia iiiru 23. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

c i m z e n d ö k . 

K i 11 <ló-lii valnl : 
Uornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza) , h o v á az clütiz. és h i rde t , d i j a k i n t ézendök . 

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 izetés i ára : 
F é l é v r e : 4 frt 50 kr ; egész é r r « : 9 f r t . 

Eyyes szám ára ttO kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 74-ik félévre hirdetünk előfizetést. A régi biza-

lommal s az eddigi programm alapján. 
Tovább is sürgetjük az egyház belső és külső épí-

tését, Isten kegyelmének s az evangéliumnak nem emberi 
erejével. 

A belső építéstazaz az egyesek és testületek lel-
kének evangéliumi megújítását. Hogy pásztorok és gyü-
lekezetek, vezetők és vezetettek minél többet merítsenek 
Isten kegyelméből, mely üdvösségünknek egyedüli alapja; 
Jézus Krisztusból, ki leikeinknek egyedüli üdvözítője; a 
Szent Lélek erejéből, mely lelkeinket egyedül képes ujjá-
szülni és megszentelni; az Evangéliumból, mely Istennek 
hatalma minden hivők üdvösségére. 

A külső é) ítést, azaz az egyház szerveinek és intéz-
ményeinek a szükséghez és viszonyt khoz mért reformá-
lását. Hogy vallásos nevelésünk a közoktatás minden 
ágában, de főként a nőnevelés terén s a nevelésre hivatott 
tanítók, tanárok és lelkészek képzésében több evangéliumi 
ízt, színt és erőt nyerjen; hogy az egyházi irodalom 
minden ágában, de különösen a szentírás, a népiratkák 
és a vallásos lapok terjesztése terén nagyobb lendületet 
vegyen; hogy a gyülekezeti élet a belmisszió felkarolásá-
val, dékányságok szervezésével, vallásos összejövetelek 
tartásával, parókhiális könyvtárak felállításával, legény-
egyesületek szervezésével, szóval az egyháztársadalmi 
tevékenység által belterjesebb erősödést és fejlődést nyer-
jen ; hogy a lelkészi és tanítói állások korszerű fizetés-
emeléssel, gyám- és nyugdíjintézetek szervezésével régi 
vonzerejűket és társadalmi sűlyokat visszanyerjék; hogy 
a gyülekezetek az anyagi terhek arányosabb és igazsá-
gosabb megosztása által, a hol szükség van rá, anyagilag 
újból szerveztessenek; hogy az egyházi közszellem, az 
összetartozás erősbítése s az erők tömörülése által, az 
elkerülhetlen egyházpolitikai válságok között diadalmasan 
megállhasson. 

Bizalommal kérjük olvasóink és munkatársainknak 
is a támogatását ezekre a nagy feladatokra! 

Az előfizetési feltételek a Lap homlokán olvashatók, 
a szokásos kedvezmények tovább is fentartatnak, az elő-
fizetések a kiadó-hivatalba küldendők. 

H o r n y á n s z k y V i k t o r , 
kiadó. 

S z Ő t s F a r k a s , 
felelős szerkesztő. 

A n e m á l l a m i t a n á r o k n y u g d í j i n t é z e t e . 

A képviselőház junius 16-án egész csöndben 
s mondhatni, érdemleges tárgyalás nélkül, csak-
nem egyhangúlag és minden módosítás nélkül az 
egész közoktatásra s közelebbről a protestáns 
tanügyre is nagyfontosságú törvényjavaslatot sza-
vazott meg. A törvényjavaslat a községi és fele-
kezeti fő- és középiskolák, továbbá a tanítóképző-
intézetek és felső leányiskolák tanárai számára az 
érdekelt tanárok és iskolafentartók hozzájárulásá-
val és az állam segítségével országos gyám- és 
nyugdíjintézet felállítását rendeli el. 

Lapunk annak idején (1894. évf. 4—6-ik sz.) 
egész kiterjedésében közölte a törvényjavaslat szö-
vegét és indokolását, egyszersmind beható kritika 
alá vetette az egész tervezetet. Az intézmény nagy 
horderejét kiemelte, alapelveit helyeselte. De egy-
szersmind azt az óhajt is kifejezte, hogy az in-
tézmény pénzügyi oldala előnyösebben rendeztes-
sék, hogy az állam ne csak évi CO ezer frttal 
járuljon hozzá, hogy a fentartó testületek járulékai 
részben se legyenek a tanárokra átháríthatok, hogy 
a theol. akadémiák tanárai is vétessenek be a 
nyugdíjintézetbe stb. Az itt kifejezett óhajtások 
azonban sem az előkészítő bizottságokban, sem 
a képviselőházban nem vétettek figyelembe, s a 
törvényjavaslat a maga eredeti szerkezetében ment 
keresztül. 

De a törvényjavaslat így is nagy nyereség 
az egyházi s különösen a protestáns tanügynek. 
Megnyugvással, sőt örömmel üdvözölhetjük ebben 
a formában is. A nyugdíj szervezése most már 
nagy részben megszünteti a felekezeti tanárok 
anyagi helyzetének azt az inferioritását, mely 
csaknem folytonos tanárváltozás és részben tanár-
szükség veszélyébe sodorta a prot. középiskolákat; 
véget vet annak a nyomorúságos helyzetnek, hogy 
a prot. tanár, sokszor nagyon meggyengült testi 
és lelki erővel, egész haláláig volt kénytelen szol-
gálni; elejét veszi annak a szégyenletes állapotnak, 



hogy a tanár özvegye és árvái legtöbb esetben 
alamizsnaszerű kegyelemmorzsára voltak kénysze-
rítve. A nyugdíjügy szervezése által nagy anyagi 
és erkölcsi erőt és társadalmi súlyt nyert a nem 
állami tanárvilág. 

Az egyház hivatalnokai közül most már tisz-
tességes nyugdíj intézető k van a népiskolai taní-
tóknak, a közép- és főiskolai, praeparandiai és 
leányiskolái tanároknak. Az előkészítés stádiumá-
ban van a lelkészek országos gyám- és nyugdíj-
intézete is, melynek minél előnyösebb formában 
való megvalósulása mind a lelkészi állás, mind a 
lelkészek családjai szempontjából felette kívánatos. 
A most szőnyegen levő Szász Domokos-féle kon-
venti szervezet oly elvi alapon áll, melyről remél-
hető, hogy ez az életbevágó intézmény nemsokára 
szintén megalakul. Hasonlót mondhatunk az ág. 
h. evangélikusok egyetemes lelkészi gyám- és 
nyugdíjintézetéről. Ha ezek szerveztetnek, akkor 
aztán lelkészeinknek, tanítóinknak és tanáraink 
nagy részének sorsa gyám- és nyudíjintézetek által 
végre-valahára biztosítva lesz. 

De ezzel még nincs befejezve az egyházi 
tisztviselők családjairól való gondoskodás. Hátra 
vannak még az oly orgonisták és kántorok, kik 
nem tanítók; az oly vallás-tanítók és vallás-tanár ok, 
kik nem tartoznak valamely elemi vagy közép-
iskola tanári kötelékébe; és végül a theologiai aka-
démiák tanárai. Ezek mind az országos tanítói és 
tanári nyugdíjintézetekből, mind a ref. országos lel-
készi gyám- és nyugdíjintézetből kimaradtak. Vég-
leg elejteni azonban ezeknek az ügyét sem lehet és 
bizonyára nem is akarja az egyetemes egyház. Az 
egyházi törvény a theol. tanárok részére is elren-
deli a nyugdíjintézet felállítását; a méltányossági 
tekintet az orgonista-kántorok és vallástanárok 
ügyét sem hagyhatja rendezés nélkül. Ők is mind-
annyian az egyház tisztviselői, kiket mellőzni nagy 
jogtalanság s az egyház vitális érdekének meg-
sértése volna. 

Most, mikor a tanárok nagy része megkapta 
a várva-várt nyugdíjintézetet; most, mikor nem 
sokára a lelkészi kar is országos és az eddigiek-
nél tisztességesebb gyámintézethez jut, melyben 
az egykor felállítandó nyugdíjintézet alapja is le 
van rakva: nemcsak illő, de elkerülhetlenül szük-
séges, hogy gyámolítás és nyugdíjazás tekinteté-
ben az egyház többi tisztviselőiről is történjék 
gondoskodás. Különösen a theologiai tanári állás-
nak mind egyházi súlya, mind természete meg-
követeli, hogy róla az egyház, ha kell, különleges 
intézkedések s nagyobb áldozathozatal állal is 
gondoskodjék. Ezt bővebben fejtegetni és részle-
tesen bizonyítgatni, azt hiszszük, merőben felesleges. 

Beveze tés a t h e o l o g i a i t a n u l m á n y o k b a . 

Szeretem Luthardtot, a lipcsei egyetem nagyhírű 
theol. professzorát. Hase polemikája és Reuss theol. levelei 
mellett az ő műveiből tanultam talán a legtöbbet. Dogma-
tikai kompendiuma, ethikája és apologitikai előadásai a 
ker. alapigazságokról s a morálról valódi gyöngyei az 
újabb prot. theol. irodalomnak. Évek óta irodalmi viszony-
ban állok mintaszerűen szerkesztett »Theol. Literatur-
blatt«-jával, mely koronként, a mi theol. irodalmi kísér-
leteink ismertetése előtt is megnyitja hasábjait. De, mert 
szeretem, legközelebb óva intettem azoktól a hazai ten-
dentiosus pánszláv közleményektől, a melyek koronként, 
mint legközelebb a Kossuth-gyász alkalmával, az ő »AUg. 
Ev.-Luth. K.-Ztg.«-jában napvilágot láttak. Rút visszaélés ez 
e nagyhírű tudós nevével és lapjával, s másnak, mint a 
hazaárulás egyik nemének nem nevezhetem. 

Most ismét egy érdekes műve* hagyta el a sajtót. 
Két részben 10 levél alakjában tájékoztatni kívánja a 
theologiára lépő ifjút a tanulmányok mezején. A levél-
alaknak melegségével és közvetlenségével ismerteti a kezdő 
akad. hallgatót, a diákegyleteket, a diákéletet, a szünidőt, 
az általános műveltséget, az általánosabb természetű 
studiumokat, az írástanulmányt, az egyháztörténeti szakot, 
s a rendszeres és gyakorlati theologiát. Megjegyzései va-
lódi kincsei az ő gazdag tapasztalati és tudományos élete 
tárházának. Ennél közvetlenebbet és tanulságosabbat rég 
nem olvastam. Nem volna annak szabad hiányoznia a 
theol. diák asztaláról. Bárcsak ilyen tájékoztatóval aján-
dékozna meg bennünket valaki, (p. o. Balogh F.) miha-
marébb a mi speciális magyar viszonyainkra vonatkozottan! 

Mielőtt a tulajdonképeni theol. studium ismertetésére 
térne át, gyakorlati és tudományos szempontokból egy-
aránt annak »előcsarnokába« vezeti be »Hermann« nevű 
studiosus testvérét. A theol. sludiumba való bevezető 
segédeszközül egészen helyesen annak minden ágára 
részletesen kiterjedő Hagenbach-féle »Studentenbuch«-ot 
ajánlja, a melynek a confessionális-lutheri irányra és 
theologiára vonatkozó Ítéletét azonban — eléggé érthe-
tőleg — nem tartja mindenütt találónak és megfelelőnek; 
míg másrészről az erlangeni Hofmann-féle Encyklopii-
diáról egészen találóan mondja, hogy az »eine systema-
tische Recapitulation der gesammten Theologie zum Ab-
schluss der akad. Studien«. 

Az akad. theol. studium sikeres folytatásához szüksé-
gesnek vallja »az akad. szabadságot*, míg a római egyházi 
theologia ideáljai a tridenti kánonok szerint »a püspöki 
szemináriumok*. De épen erre való tekintettel szüksége 
van az akad. hallgatónak ilyen Luthardt-Rcuss-féle tájé-
koztatóra,, s a különböző fakultások hallgatóinak szabad 
és sűrű kölcsönös érintkezésére. A német egyet, tanárok 
következetesen kerülik »a jezsuita vagy muszka padago-
gika dresszuráját®, a miért is a diák mindig bizonyos 

* Luthardt: Zur Einführung in das akademische Leben und 
Studium des Theologen. Leipzig, 1892. 



pietassal távozik az egyetemről az iskola s annak tanárai 
iránt. A mit pedig közelebbről az első levélben »a kezdő 
deák érzéki természetének küzdelmeiről* mond, az a mű-
nek legszebb részleteihez tartozik. 

A 2-ik levél »a diákközösségnek*, s közelebbről »a 
barátság, egyleti élet s a duellum* leírásának van szen-
telve. Az arany fiatalság kora a melancholikus vagy senti-
mentális temperamentum ideje, s itt egészen helyesen 
Erdmann psyehologiai leveleit ajánlja a fiatal ember ke-
zébe. A barátság közelebbről a fiatalság poesise, s a nő 
és poesise iránti szeretet idejét egészen természetszerűleg 
a barátság ideje előzi meg, a melynek megfordított viszo-
nya — a mint az odakünn igen gyakran szokásos — 
keservesen boszulja meg magát. A barátsághoz, a mint 
azt már Cicero irata és Aristotcles nicomachusi ethiká-
jának a barátságról szóló két fejezete is bizonyítja, egy-
forma méltó erkölcsi gondolkozásmód, a legfőbb és leg-
nemesebb célok iránti erkölcsi és szellemi törekvésnek 
közössége szükséges. A barátság szülő oka a német egye-
temi különféle korporátióknak, mert »a diák ne legyen 
remete, sem könyvmoly«. A diákegyletek jelszava legyen 
Luthardt szerint: »Deutschthum und Christenthum«, a miért 
is a veszélylyel járó s már szűnő félben lévő menzu-
rás korporátiók helyett a tudományos theologiai egyesü-
leteket ajánlja — szabad mozgással s a hitvallásokra 
való kötelezettség nélkül. A duellumra (»auf studentli-
cher Weise*) vonatkozólag egészen helyesen mondja, 
hogy azt a haza. szabadság és becsület ideális javai nem 
kívánják, s hogy annak helyére sértések esetén a becsület-
biróságok lépjenek. Életem — úgymond — első sorban 
az istené, népemé, az államé és a hivatásé, s csak aztán 
jönnek a komilitónok ítéletei, a melyekért életemet koc-
kára teszem. A fiatal embernek is kötelessége a ker. 
önuralom, s aztán nem mindig becsület az, a mit a világ 
annak tart. Arany igazságok ezek s méltók a megfigye-
lésre a mi viszonyaink között is! 

»A diákéletről« című levélben üdvösnek ajánlja a 
családi, s különösen a tanárral való sűrű érintkezést, a 
minek építő és tanulságos jellegét Erdmann, Beysehlay, 
Köstlin, TschacJcert és Jaccbi házánál a halle-wittenbergi 
egyetemen saját magunkon is tapasztaltuk. E tekintetben 
Witlc-nek Tcholuckról, a családi érintkezés e virtuózáról 
szóló biographiáját méltán ajánlja Luthardt a fiatal kezdő 
theologusnak. Éjszak-Németországban jobban ki van fej-
lődve a családi élet iránti érzék, mint a délen, a hol a 
»Kneipe« esténkénti látogatása pótolja a családi érintke-
zést. A fiatal leányokkal való társalkodás is > üdvös szel-
lemi gimnastika a nehézkesebb fiatal emberre nézve«, 
»aber hüte Dich — úgymond szerző — dass Du nicht 
vor der Zeit Feuer fángst und — Dich verliebst*, miután 
a korai szeretkezések és eljegyzések rendszerint rosszul 
ütnek ki. S aztán mily keserű »die bittere Mandel, wenn 
der Zucker weg ist!« Ez a levél a könyvnek egyik leg-
poetikusabb része. 

A »Kneipe«, a német diákélet e legsajátosabb jelen-
sége sem kerüli ki szerző figyelmét. A franciák, olaszok, 

angolok és amerikaiak szokásaival szemben Németország-
ban »Kneipe und Student gehören zusammen*, míg nálunk 
a kávéház pótolja azt. A »Kneipe« veszélyeit élénk szí-
nekkel rajzolja a szerző. A diák énekelje meg a nőt, de 
mindig nagyra becsülje azt, énekelje meg a bort s az 
árpalét, »aber — ohne zu saufen*. De különösen élesen 
kel ki a hagyományos »nichtsnutzige Frühschoppen* ellen, 
s egészen helyesen kívánja a német egyetemeken, »dass 
mehr gearbeitet und weniger gekneipt wurde«. 

Különösen hangsűlyozza Luthardt »a szünetek* című 
3-ik levélben a kirándulások és utazások szükségét a 
fiatal theologusnál. Németország, Tyrol, Svájc és Itália 
beutazása tette Biehlt oly elsőrangú kulturhistorikussá. 
De nemcsak a szép völgyek és hegyek képei, hanem az 
emberek és történeteik müvei is lelkünkre nyomódnak, 
ha a régi városokat váraikkal és templomaikkal beutazzuk 
és meglátogatjuk. P. o. Nürnberg, Wittenberg és Wartburg 
egy darab középkori és reformációkori történet, München 
pedig vázlata az egész művészettörténetnek stb. S a rajna-
vidéki templomok, de főleg a baseli münster s a kölni 
dóm kiválóan alkalmasak fölemelő benyomások támasz-
tására. így maga a fiatal kedvvel tett utazások is az ál-
talános műveltség szolgálatában állanak. 

»Az általános műveltségről« szóló 5-ik levélben a 
költészet, színház, zene, képzőművészet s a jelenkor kér-
dései érdeklik a kezdő theologust. Fiatalság és poesis 
együvé tartozik, ép azért ajánlja a szerző Bückert, Sclieffel 
Eckehartjának, Kingsley Hypathiájának, Freytag novellái-
nak és Caspari népies iratainak olvasását. Óva int Ebers-
től, mivel nála az emberek egyiptomi módon jelennek 
meg, és Auerbach sváb falusi történeteitől, a melyek már 
csak azért sem igazak, mivel azokból hiányzik a paplak 
és a lelkész, nem is szólva azokról a modern regényekről, 
a melyekben sok az édes méreg, és kevés az építő és 
tanulságos elem. Goethe Hermann és Dorotheá-ja, Iphi-
geniája, s aztán Tassója és Faustja mellett ajánlja külö-
nösen a ker. vallásos költészetet, a melyen Gerock felül-
múlhatatlan. A dráma terén Schiller a német irodalom 
mestere: Wallensteinja örök emléke az ő drámai erejé-
nek és művészetének; philosophiai értekezéseiben pedig a 
Kant-féle imperations helyére a megváltás erkölcsi hatalma 
lép a szép művészetben. A Perthes életéről, a nagyhírű góthai 
cég megállapítójáról szóló könyvet méltán nevezi szerzőnk 
»irodalmunk aranykönyvének*.Perthes Kant és Schilleren át 
jutott el az evangéliumra, s tudvalevőleg Neander egyház-
történetét neki köszönhetjük. A legnagyobb drámai költő 
Shakespeare, a lelkiismeret költője, ki a bűnt legmélyebb 
rejtekéig követte drámáiban. Ki olvashatja III. Rikhárdot, 
azt a personiííkált önzést s lelkiismeretének vádoló szavát 
a nélkül, hogy meg ne induljon ? Vagy Macbethet, a tartozás, 
lelkiismeret és büntetés eme megható drámáját? s végül 
Lear velőtrázó tragédiáját az atyai gyengeségről s a gyer-
meki hűtlenségről ? Ezeknek színházi látogatása tanulsá-
gos és jellemképző egyaránt. A mai modern sikamlós és 
sekélyes operákkal és operettekkel szemben érdeklődjék 
a theologus Beethoven Fideliója, Meyerbeer Hugenottái és 
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Bach és Mendelsohn egyházi zenészete iránt, hisz' a 
theologusnak — mint Luther mondotta — a zenében is 
otthonosnak kell lennie, s már Aristoteles is ajánlja az 
ifjúság nevelésénél »az ethikai melódiák és harmóniák* 
képző jellegét az emberi lélekre. E téren, sajnos, igaza volt 
IV. Frigyes Vilmosnak, hogy a protestánsok és pápisták 
agyonütik egymást s a zsidó csinálja hozzá a muzsikát. 
Az istentisztelet szolgálatában álló képző művészet, s kü-
lönösen az építészet terén jeles tájékoztató Meurcr és 
Schultze V. müve, és Lübke művészettörténete. Schaden 
három előadását Leonardo, Rafael és Michelangelóról is 
sikerrel forgathatja a theologus. Végül a fejezet végén 
realistikus korunk újságolvasási mániája ellen küzd a szerző, 
mely ciszoktat a komolyabb irodalomtól. 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

i s k o l a ü g y . 

A felsőlövői ev. f i úneve lő - in t éze t ú j épüle-
t é n e k f e l a v a t á s a . 

Az 1894-. évi junius hó 3 a örökké emlékezete nap 
leend Felsö-Lövö történetében, mert e napon avattatott fel a 
tanintézetekkel kapcsolatos fiúnevelő-intézet újonnan emelt 
díszes, palotaszerű épülete. Az építésnek hosszú, fáradsá-
gos munkája befejezést nyert s a fiúnevelő-intézet épülete 
a mellette levő tornacsarnokkal együtt készen állott, hir-
detve a tanintézetek vezérlő férfiainak s az egész község-
nek nemes buzgalmát, áldozatkészségét és Istenbe vetett 
bizodalmát. Az épület ugyan már hosszabb idő óta hasz-
nálható karban volt s 1893. szeptember eleje óta tényleg 
nemes rendeltetésének szolgált, azonban még oly sok kisebb 
munkát kellett teljesíteni, hogy az ünnepélyes felavatással 
mind ez ideig várni kellett. Az ünnepélyre az egész köz-
ség ünnepi ruhát iparkodott magára ölteni. A Felső-Eőr 
felé vezető utca szélein, mintegy varázsütésre, zöld fácskák 
jelentek meg s alig volt ház, a melyen ne díszlett volna 
a szép háromszínű lobogó. A község végén s a felava-
tandó épület közelében impozáns diadalkapu ékeskedett, 
mely utóbbinak homlokzatán ez az üdvözlet volt olvas-
ható : Isten hozott! A fiúnevelő-intézet épülete számtalan 
levélguirlandeokkal és virágkoszorúkkal volt feldíszítve s 
a második és harmadik emeleti ablakokban 5 hatalmas 
trikolort lengetett a szellő. 

Szombaton délután már megszólaltak a fiúnevelő-
intézettel szemközt fekvő hegyen elhelyezett mozsárágyúk, 
mintegy arra akarván emlékeztetni, hogy az ünnepély 
közel van. Vasárnap, az ünnepély napján az idő igen 
kedvező volt s azért már a kora reggeli órákban száz-
számra érkeztek a vidékről a vendégek ; az ünnepi bizott-
ság egy része pedig, mely a tanintézetek néhány tanárából, 
az iskolai bizottság és a községi elöljáróság néhány tag-
jából állott, a reggeli órákban Felső-Eőrbe rándult, a vasúton 
jövő vendégek fogadása végett. A bizottság itt Iirabovszky 
István ügyvéd, egyházmegyei felügyelőhöz csatlakozott, a 
-kit a vidék intelligentiájának számos tagja fogott körül. 
Félkilenc tájban érkezett meg a vonat Szombathely felől 
a szépen feldíszített felső-eőri pályaudvarba. A számosan 
érkező vendégek között volt Szentmártoni Radó Kálmán, 
v. b. t. tanácsos, Vas vármegye főispánja s a dunántúli 
ev. egyházkerület világi felügyelője, kit Hrabovszky István 

egyházmegyei felügyelő szép szavakkal üdvözölt. Az üd-
vözletre nyert szívélyes válasz után a vendégek kocsira 
ülve, a szépen fellobogózott Felső Eőrről mintegy 30 kocsi-
val hajtottak Felső-Lövő felé. 

Felső-Lövőn ezalatt nagyon megnövekedett az ün-
neplő közönség serege. A felső-vasi egyházmegye néhány 
lelkésze, Stettner Gyula esperessel élükön, és a taninté-
zetek igazgatója és tanári kara is helyet foglalt a disz-
kapu mellett s nem sokára meg-megújuló éljen-kiáltások 
jelentették, hogy a várt vendégek megérkeztek. A vendé-
geket, s köztük kiválóan Szentmártoni Radó Kálmánt 
Stettner Gyula esperes üdvözölte magyar és német nyel-
ven, úgy is, mint a vármegye főispánját, úgy is, mint a 
dunántúli ev. egyházkerület felügyelőjét. Radó az üdvöz-
letre magyar és német nyelven válaszolt, s magyar vála-
szában kiemelte, hogy az ünnepélyre szívesen jött, és 
pedig nemcsak mint az egyházkerületnek felügyelője, 
hanem mint Vas vármegyének főispánja is, kinek a kul-
turális, az egyházat és a hazát szolgáló intézeteknek jóléte 
a szivén fekszik. 

Az ünnepély a zsúfolásig megtelt tágas templomban 
Eitner János, intézeti tanár gyönyörű praeludiuma után 
a gyülekezet hatalmas énekével («Allein Gott in der Höh' 
sei Ehr«) vette kezdetét. Az oltári funkciót Stettner Gyula 
végezte, s utána Eitner vezetése alatt a tanítóképzőintézet 
növendékei a »Bis hieher hat der Herr geholfen* című 
motettot énekelték. Ennek utolsó hangjainál Ulreich Pál 
német-szentmihályi lelkész lépett a szószékre s Márk 7, 
31—37. alapján tartotta meg az ünnepi beszédet német 
nyelven. Az alapigének e szavaiból indult ki: Effata, azaz 
nyilatkozzál meg s ezt az intést intézte a szívhez, a száj-
hoz és a kézhez. Beszédének első részében arra intette 
az egybegyűlteket s különösen Felső Lövő lakosságát, hogy 
a célhoz eljutva, ne feledkezzék el arról, a ki a mun-
kákra áldását adta, a kinek kegyelmét hirdeti minden 
egyes kő, minden egyes tégladarab, melyet az építésnél 
felhasználtak. A második részben különösen az intézet 
tanáraihoz fordult, azt kötve lelkükre, hogy a gondjaikra 
bízott ifjúságot lelkiismeretesen tanítsák s Isten félelmé-
ben neveljék. A harmadik részben az összes egybegyűl-
tekhez s a humánus intézetek minden barátjához fordult 
a szónok s megemlítve, hogy az épület ugyan elkészült, 
de az intézetnek még sok anyagi bajjal kell megküzdenie, 
felhívta őket, hogy szíves adományaikat, legyenek azok 
bár kicsinyek, a jó ügy oltárára letenni ne vonakodjanak. 

A beszéd végeztével magyar dal zendült meg, az 
»lma a hazáért«, s a szószéken Adorján Ferenc felső-
lövői h. tanár, felavatott lelkész, jelent meg s Lukács 13, 
18—19-en alapuló magyar beszédet tartott. Beszédében 
a felső-lövői tanintézetek kezdetét és fejlődését a mustár-
maghoz hasonlította. Elmondta, hogy mennyit fáradt és 
küzdött Wimmer, míg végre sikerült híveivel egy tanító-
képző-intézet létesítésének eszméjét megértetnie. Megem-
lítette, hogy mennyit járt Wimmer házról házra, mindenütt 
magával vivén az alamizsnagyüjtő perselyt, s midőn 
egyházközségében, a hazában és a külföldön egy kis 
összegecskét sikerült összegyűjtenie, rendületlen hitétől 
ösztönöztetve a meglevő összegnél hatszorta többe kerülő 
épületet emelt a tudománynak. Majd rámutatott a szónok 
arra, hogy a kis mustármagból terebélyes fa lett. Ide is 
eljőnek a madarak : az ifjúság az ország minden vidé-
kéről, sőt még a külföldről is szép számmal eljön s itt 
keres hajlékot. S a fiúnevelő intézetre térve, kiemelte, 
hogy ez az, a mely a növendékeknek az elhagyott otthon 
helyett otthont nyújt, a melynek az a szép célja van, hogy 
a különféle vidékekről összegyülekezett, különféle nemzeti-
séghez tartozó, különféle nyelvet beszélő és különféle 



vallásfelekezetekhez tartozó ifjakat egy családdá összefog-
lalja s szivükben a türelmesség és testvéri szeretet eré-
nyét felébresztve és fejlesztve, őket az egyház és a haza 
derék polgáraivá nevelje. Végezetül arra figyelmeztetett, 
hogy Istenről, a kinek segítségéről és áldásáról a tan-
intézetek oly sokat beszélnek, a hívek meg ne felejtkez-
zenek s arra intette, hogy minden munkát az Isten nevé-
ben kell kezdeni és folytatni, s az Isten nevének segítségül 
hívásával kell az intézeteknél is tovább munkálkodni, 
hogy azok tovább fejlődjenek és virágozzanak. 

A beszéd végeztével újólag felhangzott a közönség 
éneke s miután Stettner (tyula esperes a gyülekezetet az 
oltár elől megáldotta, a hívek az »Unsern Ausgang segne 
Gott« kezdetű énekvers s az utána következő szép post-
ludium alatt elhagyták a templomot. 

Az ünnepély második része az Isten magasztos 
templomában, a szabad ég alatt folyt le. A fiúnevelő-
intézettel szemközt levő téren zöld lombokkal díszített 
emelvényen állt a szószék, mely körül a tűzoltók félkört 
alkottak. A félkörben foglaltak helyet az intelligens ven-
dégek; a tanuló ifjúság és dalárda; a félkörön kívül ál-
lottak a többi vendégek, kik az ünnepélyes felavatás tanúi 
akartak lenni. A tanítóképző-intézet növendékeinek dalár-
dája rázendítette a »Szózat«-ot, melynek végeztével Stettner 
Gyula esperes, az iskolai nagybizottság elnöke lépett a 
szószékre s szépen vázoltaa tanintézetek történetét, mely-
nek minden egyes lapja az Úr segítő, gyámolító kezéről tesz 
bizonyságot. Érdekes volt beszédének kezdete, hol meg-
említette, hogy Wimmer a tanítóképző-intézet létesítése 
után azt a dunántúli ev. egyházkerületnek ajánlotta fel, 
a mely Wimmert ilyenforma szavakkal utasította el: Ha 
felépítetted, tartsd is fenn! S midőn az intézet nem merült 
el az adósság tengerében, hanem egyre jobban virágzás-
nak indult és sokan azzal a kérdéssel fordultak Wimmer-
hez, hogy miképen képes az intézetet fentartani, ő azt 
válaszolta, hogy ő olyan Úrban veti bizodalmát, a ki még 
soha csődöt nem mondott és nem is fog mondani soha 
sem, s ez az Úr Jézus Krisztus. Megemlékezett arról is, 
hogy fmevelő-intézetünket a gyakorlati élet tette szüksé-
gessé. Elmondta, hogy itt különféle felekezetű ifjak talál-
nak felvételt, kiket az intézet lelkiismeretesen nevel, érin-
tetlenül hagyván mindegyik hitbeli meggyőződését, nem 
akarván senkit se hitében megingatni, hanem inkább arra 
törekszik, hogy a különféle felekezetekhez tartozók egy-
mást testvéreknek tekintsék s egymás iránt szeretettel 
viseltessenek. Egyúttal az Isten áldását kérte az intéze-
tekre, melyeknek ez az áldás mindig egyedüli alapja volt 
s a mely egyedül képes arra, hogy az intézetek felvirá-
gozhassanak és nemes hivatásukat ezentúl is betölthessék. 

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után Szentmár-
toni líadó Kálmán általános figyelem közt elmondta, hogy 
a mai ünnepélyre, e kies vidékre örömmel jött. Meggyő-
ződött arról, hogy az intézetek előtt kettős cél lebeg: 
az egyik a szent vallásunkban való buzgó nevelés, a 
másik pedig a magyar hazafiságnak ápolása. A felsőlövői 
tanintézetek missziót teljesítenek, s ha nem volnának, 
teremteni kellene őket, nehogy a gyermekek a napjaink-
ban oly nélkülözhetetlen német nyelv elsajátítása végett 
külföldre kényszeríttessenek. Ezért egyházkerülete nevében 
köszönetét és elismerését fejezi ki mindazoknak, kik az 
intézetek szellemi niveaujának emelésében fáradoztak s 
fáradoznak, és igéri, hogy a tanintézetekre ezentúl több 
gondja leend, mint ez ideig volt. 

A szép beszédet szűnni nem akaró éljenzés követte. 
A csend helyreálltával Höllig Károly, a tanintézetek igaz-
gatója lépett az emelvényre s szépen fejtegette az inté-
zetek s különösen a nevelő-intézet feladatát s ismertette 

azon eszközöket, melyek a cél elérését lehetővé teszik. 
Beszédének második része az ifjúsághoz szólt, melyet 
hazafiságra, tanulásra, szorgalomra s erkölcsösségre ser-
kentett, s szívből jövő szavai mindenkit meggyőzhettek 
arról, a mi az őt közelebbről ismerők előtt már régen 
nyilvanvaló, t. i hogy ő az ifjúságnak jóakaró barátja, 
szerető atyja. Utána Szalkay Gyula, dr. volt felső-lövői, 
s jelenleg budapesti főreáliskolai tanár fejezte ki a tan-
intézetek fejlődése feletti örömét s azon óhajtását nyil-
vánította, hogy az intézetek mindaddig álljanak fenn és 
virágozzanak, a míg azok a hazafiasságnak szolgálatában 
állanak. Szavai után a »Lobét den Herrn« című motettot 
énekeitea dalárda,mely után Ebenspanger János helyettes 
igazgató felolvasta a nevelő-intézet épületének történetét. 
A »Hymnusz« eléneklése után következett az avató ima 
és áldás, melyet Stettner Gyula mondott, s a »Nun dan-
ket alle Gott« kezdetű gyülekezeti énekkel a szép ünne-
pély véget ért. A vendégek és az ifjúság bevonult az új 
épületbe, hol az ünnepi bizottság a vendégek jelenlétében 
rövid gyűlést tartott, a mely után a vendégek az új épület 
helyiségeit, a tornacsarnokot s a régi épületek helyiségeit 
tekintették meg s bepillantottak a hatalmas ebédlőbe is, 
melyben 112 növendék igyekezett éhségét csillapítani. Az 
ifjúság megebédelvén, újra felterítettek az ebédlőben és 
^ 3 órakor kezdetét vette az ünneplő közönség számára 
adott díszebéd, melyen 100 vendég vett részt. Az ebéden 
mind végig lelkes hangulat uralkodott, melyet számos 
felköszöntő fűszerezett. 

Eőri. 

t á r c z a . 
A sémi n y e l v e k r ő l á l t a l á b a n . * 

A sémi nyelvek Előázsiában, tehát Palástina-, Phö-
nicia-, Syria-, Mesopotamia-, Assyria-, Babylonia- és Arabiá-
ban mindenütt el voltak terjedve az ókorban. Ha lehető 
pontosan akarjuk kijelölni geographiai határait, azt mond-
juk, hogy nyugoton a Mare Internum keleti partja, keleten 
a Tigris és Euphrates (Sat-el-Arab) folyók, északon az 
árméniai hegyek és délen a Mare Arabicum határolták. 
Azonban e nyelveken az ókorban nemcsak Előázsia 
népei beszéltek, hanem szorosan véve Afrikában az aethio-
piaiak és phöniciai gyarmatosok is, következőleg az akkori 
összes művelt világ annyival inkább, mert a tudósok egy 
tekintélyes része Egvptomnak, sőt Északafrika minden 
törzseinek nyelvét ide sorozza. Az elnevezést minden tu-
dományos kritika nélkül a Genesis (származás), vagyis 
a Széfer Jesziráh (teremtés könyve) 10. részének alapján 
Nóach egyik fiától Sém-től nyeri, mely szónak jelentése: 
név. A nevezett rész első verse ezen szókkal kezdődik: 
»Veélleh tóledóth bené-Nóach: Sém, Chám ve-Jáfeth«, 
azaz: »És ezek Nóach fiainak Sémnek, Chámnak és 
Jáfethnek utódai*, tehát — a mint észrevehető — e 
helyen az emberi nem származásáról van szó és épen 
ezen az alapon épült fel egyesek azon törekvése, hogy 
az összes nyelveket egyre, t. i. az ószövetségire vigyék 
vissza, mert Előázsia népei a héberek, filisteusok, phöniciaiak, 
syriek, arabok, assyrok, babyloniaiak Sémtől származtak; 
a déli népek az aethiopiaiak, egyptomiak stb. Chámtól; 
a keletiek és északiak, mint a germánok, görögök, rómaiak 

* E. Rödiger, Wilhelm Gesenius', I. Buxtorf, C. P. Caspari, 
Frdr. Delitzsch, G. G. Freytag, A, Dillman stb., főleg a két első 
philologus művei alapján. 



stb. pedig Jáfethtől. Természetesen, ennek a nézetnek tudo-
mányos értéke nincs, csak valláserkölcsi becse. 

A sémi nyelvek három főrészre oszlanak. 1. Az 
arab, vagyis déli ág, melynek egyik hajtása az aethiopiai 
nyelv, mert a kettő között csak gazdag phoneticus válto-
zás észlelhető; mint bibliai nyelv sem az arab, sem az 
aethiopiai nem szerepel. 2. Az aram, az északi és észak-
keleti ág. E nyelv azon alakjában, a mint a keresztyén-
aram irodalomban lép fel, svrnek és a mint a zsidó-aram 
iratokban, chaldnak neveztetik. Mindkettő sokban hasonlít 
a héberhez. Az ószövetségben Ezra 4, 6—8, 18. és 7, 
12—26., továbbá Dániel 2, 4—7, 28. mint későbbi tol-
dalékkok chald nyelven vannak írva; Genesis 3!, 47. és 
Jeremia 10, 11. pedig az aram sajátságait mutatják. Ez 
ághoz tartozik a héber és aram vegyülékéből keletkezett 
samaritán nyelv, valamint a ma is élő közönséges vagy 
új syr. 3. A héber, vagyis középsémi ág, melyhez a 
kenaani és phöniciai (pun) nyelvek tartoznak. A héber 
— mondhatni — az arab és aram nyelvek között áll, 
de feltűnő rokonságot mutat az assyriai nyelvvel is; a 
kanonikus könyvek betűi ez utóbbinak jegyei, épen azért 
nevezik négyszögű vagy assyriai írásmódnak. 

A sémi nyelvek tehát észrevehetőleg szoros viszony-
ban állanak egymással. Olyan ez a viszony, mint a mi-
lyen a germán vagy szláv nyelvek közölt tapasztalható, 
hogy ismeretes példákra hivatkozzunk. Ma már csak régi 
iratokból, irodalmi emlékekből, feliratokból, pénzekről, 
romokból stb. ítélhetjük meg e viszonyt az archaeologia 
és linguistica segélyével, mert ama polyglottnak mondható 
népek jó nagy részét hiába keressük az őshaza bércei 
között és síkjain; eltűntek, elenyésztek részben vagy egé-
szen. Csak a syr él máig is Mesopotamiában, mint új syr, 
továbbá az aethiopiai nyelv az újabb habessiniai dialec-
tusban és végül az arab, mely legkevesebbet vesztett el 
eredeti sajátságaiból. A mi pedig a szorosan vett hébert 
illeti, valóban annak ismerete manapság csak a theologu-
sok — fehér hollónak mondható theologusok — agyában 
él, mert a világ minden részébe szétszórt zsidók rendesen 
alkalmazkodnak az illető ország nyelvéhez/ alkotva ma-
guknak oly neologokat, hogy emberfia legyen, ki rajtok 
el tud igazodni. Pedig nem épen érdektelen nyelv az, 
mely szellemszárnyakon visszavisz ama régmúlt időkbe, 
hol mintegy újra zendülni halljuk Deboráh dalát, a zsol-
tárok gyönyörű igéit, Jesaia örökbecsű próféciáit, Salamon 
legszebb dalát, Jeremia gyászos énekét, Hosea magasztos 
himnuszát az egy Jáhvéról a természet megragadó, egy-
szerűségében igaz és fenséges tüneményei alapján. 

A sémi nyelveket, akár nyelvcsaládot keleten és 
északon egy másik, az ú. n. indogermán határolja, mely 
tudvalevőleg a sanscrit, ó- és újpersa, görög, latin, góth 
és ez utóbbival a germán nyelveket foglalja össze. E 
két nyelvcsalád közt lehet ugyan rokonságot keresni, de 
találni nem. Nyomról-nyomra, az összehasonlító nyelvészet 
ujjmutatása szerint haladva, tapasztalhatjuk a hasonlóságot, 
de nem a szógyökök egyezőségét. Van azonban rokon-
vonás a régi egyiptomi és ikertestvére a kopt nyelvben, 
a mi érthető is, mert kimagyarázható ama sokszoros és 
hosszas érintkezésből — ha rokonságot nem veszünk is 
fel —- melyben e nyelvet beszélő népek a sémitákkal 
voltak. A mi pedig a chinai, japán, tatár stb. nyelveket 
illeti, természetűk egészen más; a két elsőt p. o. általában 
a szó- és szótagírás jellemzik és régiségi tekintetben a 
nyugotázsiai ékírás, valamint az egyptomi hieroglyph is 
csak utánok következnek. 

Ha a grammatikai szerkezetről beszélünk és a nyel-
vet a maga egészében mint egyet veszszük fel, akkor a 
sémi nyelvcsaládban a következő egyező vonásokat találjuk: 

1. Az ide tartozó nyelvek magvát és testét a más-
salhangzók, főleg az erős torok betűk képezik a legeltérőbb 
fokozatban. 

2. Csaknem mindenikben három alapmássalhangzó 
van: a, i, u. 

3. Az uralkodó szógyökök nagy része három mással-
hangzóból áll. 

4. Az igénél főleg két időfortna van, és a neveknél 
csak két nem. 

5. A névmásoknál a casus obliqui (genitivus, dativus, 
accusativus, ablativus) toldalékos formákkal képezhető. 

6. Müszerkezetről ügy a neveknél, mint az igéknél 
határozott szabály nem beszél. 

7. A syntaxis egyszerű és nem igen bajlódik perio-
dikus mondatokkal, kivéve az arab és aethiopiai nyelveket. 

Eme felsorolt egyező vonások — a mint látható — 
az indogermán nyelvcsaláddal szemben kizárják a rokon-
ság lehetőségét. Némi hasonlóságra mutathatunk csupán, 
a mi azonnal kitűnik, mihelyt a két nyelvcsalád egyes 
szavait lexikális tekintetben vizsgáljuk. E szót lachakh 
(csókolni) és átvitt jelentéseit a héber, syr, arab egyfor-
mán ejti ki; a görög Xeí/w, a latin lingo, a sanscrit Uh, 
a francia léchcr, a német Icclcen kifejezéssel adja vissza. 
Qálal (gördíteni) héber szó görögül xíXXw. xéXXct>, xuX'w, 
latinul volvo; ugyanilyen gárad vagy chárath (vakarni), 
mely a görög, latin, francia, német és persa nyelvben így 
hangzik: ^apómo, graitare, gratter, kratzen, kharídan; 
e sémi szók : am, ham, sam, gam, kani, ámam, ummáh, 
im, gamam, gam, gama stb. egyesítést, összeséget jelen-
tenek és a görög apiá (ajj^w), ó^ó? &jaoö (opuXoc, ofjuxSoc). 
keményebben xoivós, aóv, £óv, a latin cum, cumulus, canc-
tns, a sanscrit amá, a persa ham, hamah, a német sammt, 
zusammcn, müsammt, sammcln, stb. módon fejezik ki. 

Mire szorítkozik tehát a két nyelvcsalád egyes szavai-
nak hasonlósága? Csakis az onomatopoöticára. 

Természetesen, egy nyelv sem zárkózhatik úgy el, 
hogy esetleg a sokféle érintkezés folytán kifejezéseket ne 
vegyen át egy másiktól, melyek aztán idővel egészen 
honosokká lesznek. A héberben használatos jór folyót, 
különösen a Nílust jelenti; igazolják ezt a következő 
helyek: Genesis 41, 1. »vehinné óméd &\-hajór* — >és 
íme áll egy folyó mellett* t i. Fareóh; Exodus 2, 3. 
»vattászem baszszuf al-szefat ha jór* — »és elhelyezte a 
sás közé a folyó partján; Amós 8, 8. »kijór Micrajim* 
••= »mint Egyptom folyója* ; Ezechiel 29, 3. »Dibbér 
veámartá, kóh-ámar adónáj Jáhve, hineni álekhá Pareóh 
melek-Micrajim, hattannim haggádól, háróbéc betók jórav, 
aser ámar li jóri, vaani aszitini« -— »szólj és beszélj: így 
mondja az én uram Jáhve: íme reád megyek Fareóh Egyp-
tom királya, nagy cethal, ki henyélsz folyóid közepén, ki 
ezt mondtad: az én folyóm és én teremtettem magamnak.« 
Dániel 12, 5—7-ben azonban a Tigrist jelenti. Minthogy Jor 
ős egyptomi nyelven a Nilus neve és a kopt memphisi 
dialectusában is Jaro, Jcro: fel kell tételeznünk, hogy e 
szót a héberek az egvptomiaktól vették át és nem meg-
fordítva. Épen ilyen ácliu (rét, fü), a Nilus mocsaras 
partjain termő növény, mely egyptomi nyelven akr, achi 
(a görög ayei, ofyt,?); a szó jelentését igazolja a követ-
kező idézet is: »Quum ab eruditis quaererem, quid hic 
sermo significaret, audivi ab Aegyptiis hoc nomine lingua 
eorum omne quod in palude vireus nascitur appellari* 
(Hieron. ad. Jes. 19, 7.), Ily értelemben jön elő Genesis 
41, 2. 18. : »vattirenáh bááchu« (»és legelnek a réten«.) 
Pardész már persa eredetű szó (park, főleg királyi mu-
lató kert); a görögbe 7rapáBec.oog kifejezéssel ment át, de 
legrégibb gyöke a sanscrit para-déca, vagy talán pairi-
daéza lehet. Darkemón persa aranypénz neve, mintegy 



hét forint értékű (I. Krón. 29, 7., Esdr. 2, 69, 8, 27., 
Neh. 7, 70.). Tukkijjim (plurális: pávák), [valószínűleg a 
tamul tógái vagy tőghai szótól származik és innen ment 
át a héberbe; azonos az arab és syr tukki (singularis), 
a chald tliisz és az attikai névragozáshoz tartozó 
TOUÍK kifejezésekkel (II. Krónikás 9, 21., (I. Kir. 10, 
22. stb.). Kóf (majom) származik a sanscrit és malabar 
kapi szótól; görögül XYjrcog, xqfioq, x e í f J o a németben az 
ős apa-hapa kifejezésnek Affe megújítása (II. Krón. 9, 21.) 
(I. Kir. 10, 22.). Karpasz (pamut, gyapot stb.) ugyancsak 
a sanscrit kar pasa, a görög wáprcaaot; és a latin carbasus 
(plur. carbasa, orum. Eszt. 1, 6.) 

Vannak azonban olyan szók is, melyek már a hé-
berből mentek át idegen nyelvbe, p. o. a görögbe. Ilye-
nek : (Sóaaog, pamutból készült finom szövet, mely azonos 
a héber-chald buc szóval, ennek pedig synonym alakja 
az ős buc-sés; latinul byssus (Apoc. 19, 8., 14., Ezék. 
27, 16., Eszt. 1, 6., I. Krón. 15, 27. stb.); Xípavos, Xtpa-
vtóvro's a héber lebónóh, jelent tömjént és származik Iában 
igétől (Lev. 2. 1., 15., Jes. 60, 6., Jer. 6, 20. stb.) xávva, 
xávvp,, xáv|i (nád, káka stb.) a héber kán eh, latinul canna 
(nem a magyar kanna-mosó ? Jes. 42, 3 , 36, 6., 43, 24., 
Gen. 41, 5., 22., Ex. 25, 31., Ps. 68, 31., Jer. 6, 20., 
Ezék. 40, 3., 5. stb.); •jcópit.vov (kömény, ánizs) héberül 
kammón, latinul cuminum, németül Kümmel (Jes. 28, 25., 
27.); ftóppa, ajj.ópva (illatos gyanta) a héber mór, latinul 
myrrha (Ex. 30. 23., Ps. 45, 9., Ének. é. 3, 6., 5, 1., 
Péld. 7, 17., Eszt. 2, 12. stb.); xaooía (fahéj) a héber 
kecijóh, latinul cassia (Ps. 45, 9. stb,); xáptTjXoc (teve) a 
héber gámál, a latin camelus, a német Kamcel, a sanscrit 
kraméla, kramdaka, (Gen. 32, 16., Ex. 9, 3.): appa(3cí>v 
(zálog stb.) héberül érábón, átment a latinba is arrhabo 
vagy arrha kifejezéssel (Gen. 38, 17., 18., 26 stb.). 

A mint már említve volt, a sémi nyelvekben fő-
szerep a mássalhangzóknak jutott: ezek tekinthetők való-
ságos betűknek, mert a magánhangzók csak mintegy meg-
nyújtásai. Az írás általában jobbról balra történik; egyik 
kivétel az aethiópiai nyelv, mely talán a keresztyénség 
befolyása következtében az európai írásmódot követi, de 
régen — mint a fenmaradt és újabban felfedezett iro-
dalmi emlékek mutatják — ez is a sémi sajátosságnak 
hódolt. Különösen fontos a phöniciai ős alphabet, mert 
ebből származtak a régi görög írásjegyek, továbbá köz-
vetve több európai népeké. 

Nagyon fontos kérdés az, hogy vájjon a sémi nyel-
vek közül melyik őrizte meg eredeti sajátságait leghíveb-
ben a legrégibb időktől egészen máig, melyik veszített 
legkevesebbet a sémi typusból? 

Akár a lassúbb, akár a gyorsabb változást tekint-
sük is, be kell vallanunk, hogy a sémi nyelvek jó nagy 
része előbb öltött idegen ruhát, előbb vegyült össze a 
szomszédos népek és néptörzsek nyelvével, mint ideje lett 
volna individuális jellegének, hamisítatlan organismusának 
kétségtelen nyomait hagyni hátra az irodalomban. így 
az aram dialectus egészen átváltozott, mondhatni kihalt 
és emléke a szórványoktól eltekintve csupán az ú. n. 
harmadosztályú ékiratokban él. Természetesen, ezek is 
megbecsülhetetlen kincsek, épen mint a régi magyar 
nyelvre nézve Béla király névtelen jegyzőjének és Kézai 
Simonnak fenmaradt müvei. Ősi tisztaságát úgy hangzói-
ban, mint szóalakjaiban egészen Muhammed fellépéséig 
az arab nyelv tartotta meg, a mikor a hódító hadjáratok 
miatt idegen elemekkel kezdett vegyülni, míg csaknem 
odáig jutott, hol a héber állott az ószövetségi művek 
keletkezési idejében. Vannak a kik állítják — így Burck-
hardt is — hogy a pusztaság független fiainak, a bedui-
noknak nyelvében ma is az őstiszta arab kiejtés él, mert 

még a muhammedanismus sem tudta annyira közel hozni 
a hitetlenekhez, hogy nvelvök eredetiségét és nemzeti 
szokásaikat levetkőzték volna. Talán innen érthető meg, 
hogy miért jellemzi az arab még ma is úgy a sémi nyel-
veket, mint a sanscrit az indogertnánt, vagy még szűkebb 
térre szorítkozva: mint a góth a germán nyelvet! Meg 
kell elégednünk ennyivel, hiszen az igazság megtagadása 
nélkül nem hivatkozhatunk oly példára, mint a milyet 
a szláv nyelvben a litván, vagy a görögben a dór dialectus 
mutat fel, mely utóbbi a görög nyelv eredetiségét, erejét 
mindaddig híven őrzi, míg a Pindár, Theokritós és Simo-
nides művei meg nem semmisülnek végképen. Itt már 
semmiféle XOIVYJ StáXexxoi; nem ronthat. 

Ennyit egyelőre a sémi nyelvekről! 
Molnár Lórin cz. 

k ö n y v i s m e r t e t é s . 
Gyász- és sírbeszédek. Irta Csáki István bács-ómorovicai reform, 
s.-lelkész I. kötet. Szabadkán 1894. Schlesinger Sándor könyvnyom-

dájában. Ára 1 frt. Szei'ző sajátja. 

Ha megnézzük az egyházi irodalom termékeit, úgy 
tapasztaljuk, hogy számtalan egyházi beszéd jelenik itt 
meg csak évenként is ; de mintha a lelkészek szándékosan 
kerülnék a síri beszédek írását, oly kevés a productio a 
síri beszédekből. Pedig minden esetre a lelki építésnek 
egyik legalkalmasabb tere az, hol ezek szerepelni hivatvák. 

Im most Csáki István tollából egy olyan munka 
jelent meg, mely magában foglal 23 síri beszédet és 7 gyász-
beszédet. Ezeknek írója, jól esőleg tapasztaljuk, hogy teljes 
tudatával bir annak, miszerint egy halotti seregnek és a 
gyászoló feleknek, kik a sírnál megállanak. lelki állapotuk 
sokkal inkább alkalmas a hitnek, Isten iránti bizalomnak 
befogadására, mint a közönséges istenitiszteleteken meg-
jelenő híveknek serege. És e beszédekből úgy látjuk, 
hogy szerző a nép érzelmi körét és megfigyelt életviszonyait 
tartotta szem előtt. 

Beszédei teljesen igazolni látszanak előszavának azon 
nyilatkozatát: »E beszédeket a népéletből vett tapasztalás 
teréről hordtam össze; ha láttam legördülni egy fájdalom-
könyet, elszállani egy mély sóhajt, vagy hallottam fel-
hangzani a gyásznak panasz-szavát: e bánatvirágokból 
igyekeztem készíteni gyógybalzsamot a fájó lelkek számára; 
mivel legkivált azon a téren szerepelnek e beszédek, hol 
még a szunnyadó lélek s a hitben tántorgó is, a mulan-
dóság közvetlen szemlélése által lethargiájából felverve, 
Istent keres. Mert míg halál lesz: hit is lészen«. 

Mindegyik beszédének cím felirata van, mely mint 
főgondolat a beszéden végig vonul. 

Az I. beszéd címe: »A visszamaradt vándor« öreg 
özvegy felett; melyben a visszamaradt vándor madárhoz 
hasonlítja az öreg özvegyet. Költői színekkel festi annak 
azon lelki állapotát, melyet érezhetett a már korábban 
elköltözött élettársa után; azután rámutat arra a hazára, 
hová költözött, az isteni ígéretre, melyet a Jézus Krisztus 
által elvesz a lélek, mely Istenhez szállott. 

II. beszéd »A hervadó remény« öreg felett; hol a 
földi remény fáját tünteti fel lélektani következetességgel, 
azután az égi remény hervadatlan voltát, mely valósággá 
lesz, mély vallásos érzelemmel festi. 

III. »A boldogságot kereső hol találja azt?« Öreg 
felett. Elvben a boldogságot kereső bölcset egy sötét er-
dőbe vezeti egy templomhoz, melynek egyik ajtaján ezt 



látja írva:' »itt nem hangzik semmi siralom, itt nem bánt 
a fájdalom, itt lakik a boldogság, itt megnyugszik a sziv«; 
hova a bölcs, midőn örömmel benyit, egy csendes, mély 
sírt lát maga előtt. Ezt a képet viszi át szerző megható 
alakban a temetőre, mely Isten szentjeinek temploma, hol 
rá mutat a sírra, a sírba tértre, ki a boldogságot, melyet 
éltében fel nem talált, ott lelte meg a sír mélyében. 

A IV. »A sírhalom felirata* című beszédet, midőn 
az egyptomi sírok belsejében levő hieroglifekről beszélve, 
melyeket ki-ki életében saját maga vésett oda, áttér a mi 
sírjaink felirataira s találó képekben mutatja meg annak 
először egyik oldalát, melyre a halál írta a gyászolók 
fájdalmát, majd ezzel szemben a sírhalom másik oldalát, 
melyre a Krisztus írt reménységet, feltámadást, örök éle-
tet. A IV. beszéd egyik legszebb darabja a gyűjteménynek. 

Szép az V. beszéd is : »Életünk levele«. Ebben szerző 
Ezékiel leveléről szól, mely sírásokkal stb. volt beírva, 
az isteni intelemről, melylyel adatott az nekie, az édesség-
ről, melyet érzett szájában annak megevése után. Majd a 
sokat szenvedettnek küzdelmeit festi, és életének keserű-
ségekkel beírt levelét, midőn a megpróbáltatások között 
is bitét megőrizte, s azt az édességet, örömet, melyet érez 
most a kiszenvedett a sír nyugalmában, s az égbe szállt 
lélek, Isten helyben hagyó ítélete által. 

VI. »A földi és mennyei élet«. Szép kivitelű eszme-
dűs beszéd. 

VII. »Az igazak emlékezete áldotU, családanya felett. 
Erőteljes vigasztaló beszéd, melyben a hit ereje, mely az 
egészet áthatja, igazán gyógyít. 

Általában vallásos erő, mély érzés és költői lelkület 
jellemzik e beszédeket, melyekben nem elcsépelt gondola-
tok, de űj és megkapó hasonlatok, s érzelmek vannak 
kenetteljesen kifejezve. E mellett elég bibliások is e be-
szédek. A Krisztust hirdetik, a ki meghalt, feltámadott, 
és közöttünk él, tehát az élő Krisztust, a ki a halálban 
is nyereség a benne hívőknek. Ezért mindenikben van 
vigasztaló, bátorító, megnyugtató erő. 

»Kedvest a kedvesről*. Ezt az elvet igen szépen 
valósítja meg szerző az ifjak felett tartott beszédeiben. 
Van ebben egy sírbeszéd fiatal leány felett; egy másik; 
»Virágot a holtaknak* című, növendék leányka felett; van 
egy 20 éves ifjú felett tartott beszéd, s egy gyászbeszéd 
szintén egy ifjú leány felett, melyek mindegyike kedves 
eszmék, szép hasonlatok s vallásos gondolatok által a 
halotti beszédek igazi gyöngyét képezik. 

Nagy érdemük a Csáki beszédeinek az is, hogy 
nem hosszúak; mert kivált halotti beszédekben a hosszú-
ság nagy hiba, a hallgatóságot nemcsak fárasztja, de 
kínozza is. 

A beszéd-gyűjtemény főként a nép ízlését tartja 
szem előtt s hogy ennek valóban meg is felel, azt fénye-
sen bizonyítja az a tény, hogy az ómoravicai nép, mely 
ezeket halottainál hallotta, midőn ezek kinyomatásáról 
értesült, csakhamar 200 példányt vett meg szerzőtől. 
Örömmel várjuk szerzőtől az előszóban ígért 2-ik kötetet. 

Ára 1 frt, portomentes küldéssel 1 frt 10 kr., kap-
ható a szerzőnél, Omoravicán, Bácsmegyében. 

Baranyai. 

b e l f ö l d . 

F e l h í v á s a P r o t e s t á n s Á r v a h á z i Képes 
N a p t á r t e r j e s z t é s e é r d e k é b e n . 

A Prot. Árvah. Képes Naptár az 1895-ik évvel a 
huszonegyedik évfolyamba lép. Az Országos Protestáns 
Árva-Egylet a midőn 1875-ben egy árvaházi naptár ki-
adását határozta el, tette ezt azzal a kettős céllal, hogy 
egyfelől a hazai protestáns közönségnek evangéliumi, keresz-
tyén tartalmú olvasmányokkal szolgáljon, a Krisztus egy-
házát a lelkekben olvasmányok által építse, a szeretetet 
növelje, a könyörületesség érzését ébresztgesse s maga az 
árvaház iránt az érdeklődést mind nagyobb körben terjeszsze; 
másfelől meg, hogy a naptár kisebb-nagycbb jövedelmével 
az árva-egylet bevételeit növelje. 

A lefolyt busz év, azt hiszszük, meggyőzte a Naptár 
eddigi barátait, hogy a Naptár a szellemi célra mindig 
becsületesen és odaadással törekedett; nemcsak, hanem 
különösen az utóbbi években külterjedelmében, tartalmá-
ban is megnövekedett. Protestáns egyházias jellegét mindig 
megtartotta, sőt ebben is igyekezett erősödni, a midőn 
az évek folyamán lassanként valóságos kis egyházi Alma-
nach-há nőtte ki magát. Azt is mindig igyekezett szem 
előtt tartani, hogy első sorban a nagy közönséghez, a 
néphez kell szólania, de azért soha le nem szállott az 
irodalmi színvonalról, póriassá, alacsonynyá soha nem 
vált, inkább emelni igyekezett olvasó közönségét, mint-
sem a keresett népiességgel nemesebb céljairól mondott 
volna le. Hagyományaihoz akar hű maradni a naptár a 
jövő évben is s a más alkalommal közlendő tartalom-
jegyzék mindenkit meggyőzhet arról, hogy a hívek lelki 
építésére törekszik most is és felöleli politikai, egyházi és 
társadalmi életünk legnevezetesebb eseményeit, mig elbe-
széléseivel és költeményeivel meg a nemesebb szórakozás-
nak kiván anyagot nyújtani, * * 

Pártolás hiánya miatt nem is panaszkodhatik a 
Naptár; de ez a pártolás még sincs arányban a két nagy 
protestáns testvér-egyház hívei számával. Előttünk vannak 
a lefolyt 20 év adatai, a melyek szerint 1875 óta a Naptár 
mindössze csak 350,000 példányban kelt el. Négy millió 
protestáns mellett ez rendkívül csekély szám. Oka e jelen-
ségnek nem lehet más, mint az, hogy mindez ideig csak 
igen kicsiny körben fejtettek ki az illetékes egyházi fér-
fiak nagyobb munkát a Naptár terjesztése körül. Hálával 
ismerjük el azok buzgólkodását, a kik 20 év óta jófor-
mán állandó barátjai a Naptárnak s évenként megteszik 
kisebb-nagyobb példányszámra a megrendeléseket. De 
ezek száma nem nagy s kívánatos volna, ha a kicsiny 
sereg évről-évre növekednék. A nép egyetlen olvasmánya 
jóformán a Naptár. Már most nem lehet közömbös főleg 
a lelkipásztorok előtt, hogy híveik minő naptárakból elé-
gítik ki olvasási vágyukat. Sőt azt hiszszük, az ő mun-
kájuk is sikeresebb leend, ha híveik házanként is egész-
séges, vallásos táplálékkal láttatnak el. 



A Naptárnak szemére szokták vetni, hogy a 30 krban 
megállapított ára, drága. Bátrak vagyunk ezzel szemben 
arra hivatkozni, hogy nincs egyetlenegy naptár sem a 
Naptár-piacon, a mely akkora tartalmat adjon, mint az 
Árvaházi Naptár; mert ha Naptárunk tartalmát olyan 
módon nyomatnánk, mint egyéb naptárak nyomatlatnak, 
a terjedelem mindenesetre két akkora lenne, mint a töb-
bieké. Ismerjük a többi ilyennemű termékeket, alig van 
egy-kettő közülök, mely külső terjedelemben is fölülha-
ladná az Árvaházi Naptárt. 

Az anyagi eredményt illetőleg a Naptár 1875 óta 
összesen 11,531 frt 8 krt jövedelmezett az Árva-Egylet-
nek, tehát a jótékony célnak ekkora összeggel szolgált. 
Ismét nem méltatlankodunk a csekélység felett, csak amaz 
óhajunknak adunk kifejezést, hogy bár az az összeg is 
növekednék évenként, a mely az Árva-Egyletet támogatja 
nemes, humanistikus céljaiban! 

Tisztelettel kérjük azért azokat, kikhez e felhívá-
sunk eljut, hogy a Naptárt méltóztassanak jóindulatú 
pártfogásukba venni, terjesztése érdekében a mit lehet 
megtenni. Méltóztassanak a protestáns hivek figyelmét 
jóeleve reá felhívni; a hívek közül a terjesztésre netalán 
vállalkozók neveit a kiadó céggel (Hornyánszky Viktor, 
Budapest, V. Akadémia épület) közölni vagy a szives 
megrendeléseket megtenni. A Naptár a f. évi augusztus 
20-ra már megjelenik, tehát oly időben, a mikor a híveket 
még egyéb naptárakkal nem szokták ellátni; de ha ellátnák 
is, vájjon épen napjainkban nem felette szükséges-e olyan 
olvasmánynyal ellátni közönségünket, a mely protestáns 
öntudatát nevelje, egyháziasságát ébreszsze és a keresz-
tyén szeretetben őt építse?! 

A Naptár terjesztői bérmentes küldéssel minden 
10 példány után egy ingyen példányt kapnak, utólagos 
elszámolás mellett, aminek a határideje 1895. márc. 15-ike; 
ekkor az eladott példányok ára, vagy a megmaradóit 
példányok visszaküldése kéretik. 

Kiváló tisztelettel az Orsz. prot. árvaegylet választ-
mánya nevében 

Budapest, 1894. junius hóban. 
I)r. Kovácsy Sándor, 

elnök. 

r e g i s e g e k . 

Alvinezi Pé ter , a kassa i m a g y a r pap . 
(Folytatás.) 

V. Alvinczi a közerkölcsiség öre. A fejedelem s Gusztáv Adolf 
terveit Szombathelyi elárulja Eszterházynak. Ez el akarja vesz-
tetni a fejedelmet. Az árulót kivégezik. A fejedelem gyanúja 
Bornemissza ellen. A nagy-váradi zsinat. Alvinczi küldetése 

Rákóczy Györgyhöz. A fejedelem halála 1629. 

Alvinczi szigorú Őre volt a vallásosságnak és er-
kölcsiségnek is. Meglátszik ez azon céh-rendszabályokon, 
a melyek az ő kassai lelkipásztorsága alatt készültek. így 
például a kassai szabó-céhnek — a kassai biró Warannay 

János által — 1621. ápril 6-kán kiadott kiváltságlevelének 
első cikke így szól: »Hagyjuk, hogy minden mester az 
Úristennek tisztességére igyekezzék; háza népit, legénvit, 
inassát isteni félelemre oktassa, vasárnapokon és egyéb 
innepnapokon prédikációra és isteni szolgálatra bocsássa«. 
A »Kassán lakozó szijgyártó-céh is — 1629. nov. 11-kén 
kelt kiváltságlevelében — hagyja és parancsolja erősen, 
hogy a szíjgyártó mesterségben levő céh-mesterek és az 
több mesterek is az ő jámbor házastársukkal, gyermekivel 
és tanuló inasival és társ-legényivel s minden házoknépé-
vel, az Istennek igéjét szorgalmatosan tanulják és hallgas-
sák és annak prédikációit is tisztességben tartsák, mely 
Istennek parancsolatja minekünk az üdvösséghez utat 
mutat, annak felette az anyaszentegyháznak ceremóniáit 
meg ne gyalázzák. Továbbá szorgalmatosok legyenek azon, 
hogy az ő gyermekük, tanulójok, és minden házoknépe 
az catechismusnak tanulását el ne mulassa.« 1 

Midőn pedig egy Tassi Csizmadia Gáspárné nevű 
asszony, kicsapongó életével megsértette Kassán a köz-
erkölcsiséget, Álvinczi felhívta erre a fejedelem figyelmét, 
a ki is 1629. ápril 4. Nagy-Szebenben kelt parancsával 
meghagyta a városi hatóságnak, hogy ellene »valamint 
Istennek igazsága és a törvénynek útja« követel, azt 
kövessék. Ugyanaz nap értesíti a kassai magistratushoz 
küldött parancsáról Alvinczit is.2 

Alig pár hét múlva e levél után ismét politikai 
tárgyú levelet vett Alvinczi a fejedelemtől. A fejedelem 
ugyanis sogorával — Gusztáv Adolf svéd királylyal — 
Strassburg Pál követ útján olynemű szövetséget kötött 
— hozzájárulván ehez a francziák is — mely szerint 
Bethlen Gábor a lengyel trónra emeltetve s a kozákokat 
is megnyerve, egy keleti szövetséggel Németország élére 
protestáns császárt állítsanak és Magyarországot a német 
nemzet terhes igája alól felszabadítsák.3 

Ennek a tervnek a sikerén dolgozott a fejedelem 
követe Tholdalagi a portán, a szövetséges udvarok diplo-
matáival s ezt a tervet árulta el, a már említett Szombat-
helyi Márton nevű erdélyi szökevény Eszterházy nádornak. 
Minthogy pedig Szombathelyi miután kegyelmet nyert is, 
folytatta árulkodásait Erdélyben, elfogatott s kivégeztetett. 
Ki végeztetése előtt nevezetes vallomásokat tett. E vallomá-
sok szerint maga Bornemiszsza János, a fejedelem kassai 
generálisa is részese lett volna a fejedelem ellen szőtt 
árulásnak. Ezt «noha oly erőtlen volt a fejedelem a hosszú 
betegség és a számtalan orvosság miatt, hogy csak egyik 
házból is a másikba nehezen mehetett, maga írja meg« 
Alvinczinak 1629. ápr. 22-én. De megírja »Bornemisszának 
is két okért: 1. hogy ha hamis a hír, becsületére tudjon 
gondot viselni, mert közel levén a palatínus (Eszterházy) 
lehetne módja benne, hogy magán ne hagyja és hallga-
tásával ne láttatnék elismerni; 2. ha pedig volt, vagy 
volna valami benne, vegye észben, hogy a fejedelem is 
vigyázni akar. A vigyázásban pedig olyan módot akar, 
hogy ha Alvinczinak és a (kassai) bíráknak tetszik, hogy 
kék gyalogjai közül 300 -at, a végházakból pedig 200-at 
küld éjjel nappal Kassára. A kassai 200 lovas a hostátba 
szálljon és azonkívül is 600 lovast Kassa közelébe szállít; 
mert a mint a császár beszélgetett Kassa felől, nem 
egészségére lenne az városnak, ha német szállana belé.« 
Alvinczit egyszersmind utasítja, hogy a bírákat a fejedelem 
nevével komolyan megintse, hogy ha valaha, most vigyáz-

1 Adalékok az ipar s kereskedelem történetéhez Kassán. Irta 
dr. Tóth Lőrincz. A jászóvári prémontrei kanonok-rend kassai fő-
gimnáziumának 1885/6-ik évi jelentésében 11. és 26-ik lapon. 

2 Eredetije a gy.-fehérvári kápt. Közli Szilágyi S. »Bethlen G. 
s a kassai pap« 23. lapján, 

3 Szilágyi Sándor »Bethlen Gábor életrajza® 26. lap. 



zanak, még pedig ne csak a külsőkre, hanem magukra és 
a maguk között levő scissiókra, pártütésekre és abból senki-
nek se kedvezzenek. Bornemisszát illetőleg is — minden-
ről tudósítania kellett a fejedelmet; a ki különben a 
Bornemisszának szóló levelet is csatolta az Alvinczihez 
írotthoz, megolvasás végett.1 Bornemissza azonban — úgy 
látszik — igazolta magát a fejedelem előtt. 

Ugyanez év (1829) junius 18—22-én Nagyváradon 
találjuk Álvinczit, hol a két Tisza-vidék reform, papsága 
generális synodust tartott. Mintegy 300-an gyűltek itt 
össze s egyik tudósítás szerint 2 Alvinczi Péter elnökölt 
volna. E zsinatot Margitai Péter tiszántúli ref. püspök és 
huszti lelkész hívta össze 1629. máj. 16. kelt körlevelével, 
a melyben a megvitatandó dogmatikai tételt is kitűzi. 

E zsinat 35 lelkipásztort avatott fel a prédikátori 
hivatalra, aztán vitázott azon tétel felett, hogy a Pál és 
János apostolok által jövendölt antikrisztus nem más, 
mint a római pápa. 

Érdekesek a zsinat végzései közül a következők: 
»A lelkésznek ha subája van; de bibliája nincs, 

ezt kell venni amannak árán, ha se bibliája, se subája, 
hivatalától meg kell fosztani.« 

»Az iskola-rektorok (érti a nagyobb iskolák tanárait) 
szorgalmatosan tanítsanak és pedig a régi szokás szerint 
délelőtt a logikát, azután valamely szónokot magyarázza-
nak, 9 órakor examináljanak; ebéd után először valamely 
poéta magyaráztassék. A ki másként tesz, hivatalától meg-
fosztatik. A jelesebb iskolákban a kitűnőbb görög írók is, 
mint p. Homer, Demosthenes, Plutarch, Isocrates, Pythagoras 
köz-órán magyaráztassanak. Az esperes a tanulókat is 
szorgalmatosan megvizsgálja.« 

»Pázmány rágalmazó, dühös és veszedelmes művé-
nek, a Kalauznak megcáfolása a váradi papokra bizatik; 
ezek nevezetesen a kilenc első könyvet cáfolják meg; a 
többieket a függelékkel együtt a tiszántúli (a mai elnevezés 
szerint tiszamelléki) lelkészek rostálják meg.« 

Végül megállapították a zsinattartás módozatát is, 
nevezetesen: 

1. A superintendens hálaimát mond és könyörög az 
egyház és a haza békességeért. magában a kathedrában. 
2. Előadja a gyűlés tárgyait. 3. Számbaveszi a lelkész-
jelölteket és jellemökre s tudományukra nézve megvizs-
gálja. 4. A vizsgálat nyilvánosan tartatik. 5. A vizsgálat 
eredménye a lelkész-jelöltek jelenlétében a gyűlés által 
kimondatik. 6. A jelöltekhez rövid szózatot intéznek. 
7. Hárman- vagy négyenként az esküt leteszik. 8. A 
kéznek főre tételét csak a hivatalukban megerősített es-
peresek végzik. 9. Előzőleg a »Jövel Szentlélek-Istent* 
éneklik. 10. Mindezek elvégeztetvén, a szent munkát a 
niceai symbolummal zárják be. Ugyanekkor a lelkészi 
esküformát is megállapították, valamint a kézfeltétel alkal-
mával mondandó szózatot is. Végül a lelkészi oklevél 
díját 2—8 frtra szabták.3 

Alvinczi fejedelmi ura és barátja nagy terveit dugába 
döntötte a fejedelem betegsége. 1629. nyarán már maga 
is kezdte érezni, hogy tervei vele együtt sírba szállanak. 
Legalább egyet akart megmenteni alkotásaiból: biztosítani 
a hét vármegyének Erdély alatt maradását s ez által a 
magyar nemzetet és a protestantismust. E végből megbízza 
Bornemissza Jánost — kassai generálisát — s Alvinczi 
Pétert, hogy Rákóczy Györgygyei értekezzenek. Intvén 

1 Eredetije Orsz. levéltár, új limbus. Közli Szilágyi S. »Bethlen 
G. polit. levelei* közt. 1879. 461-463 . lap. 

3 Orsz. levéltár. Közölve >Tört, tár* 1887. foly. 4 2 - 4 3 . lap. 
3 A tiszántúli ev. reform, egyházkerület legrégibb jegyző-

könyve (1567—1765.) 5—53. lap. Lásd »Adalékok a tiszántúli 
ref. egyházkerület történetéhez.« Kiadta Tóth Sámuel. 2 3 . - 2 7 . lap. 

Rákóczvt (1629. aug. 17. Somboron kelt levélben), hogy 
»megnevezett hivei beszédeinek mindenben teljes hitelt 
adjon és vélek diskuráljon, minden hasznos dolgokról, 
valamelvek Isten szent nevének dicséretére hazánknak, 
édes nemzetünknek jövendő békességes megmaradására, 
a közönséges jónak promoveálására szolgálnak«.x 

A követség sikertelen alkudozott Rákóczyval. Ez 
»rosz és káros dolognak« tartotta, > hogy magát Erdélyhez 
kösse*, a mint a fejedelem levelére reájegyzé.2 Szept. 24-én 
pedig azon parancsát kapta (szept. 20-ki kelettel Várad-
ról) Alvinczi a fejedelemnek, hogy október 4-kén Nagy-
Váradon okvetlen megjelenjék.3 

Alvinczi meg is jelent. De már minden késő volt. .. 
Ez volt az utolsó és eredménytelen találkozás . . . A fejede-
lem októb 19-én nagyon rosszul lett s Váradról haza 
sietett — meghalni. Nov. 15-én — miután biztos kézzel e két 
sort papírra vetette: »Ha Isten velünk, ki ellennünk? Senki 
nincsen, bizonyára nincsen* — meghalt. Épen 11 óra 
volt délelőtt, midőn megszűnt, élni »a nagy fejedelem, 
kihez hasonló Mátyás királytól fogva nem hallatott«.4 

November 1-én Váradon,, a várban aláírott vég-
rendeletében megemlékszik még egyszer Alvincziról, hagy-
ván neki 100 aranyat és egy aranyos (ezüst) kupát s 
midőn róla emlékszik, első helyen említi az egyházi 
szolgák között.5 

Alvinczi politikai missiója fejedelmi ura és barátja 
halálával ugy látszik megszűnt. Utolsó ténykedése talán 
az volt, midőn a brandenburgi követeket, kik Kassára 
érve őt 1630. márc. 10-én fölkeresték, tudósította az 
erdélyi állapotokról, megmutatván nekik Geleji Katona 
István udvari pap levelét, mely körülményesen tudósítá 
őt a fejedelemasszonyról és cselszövényeiről.6 

(Folyt, köv.) - H. Kiss Kálmán. 

n e k r o l o g . 

Korba i K á r o l y . 
1828—1894. 

Halála hírét már említettük a mult számban. A szűk-
szavú gyászjelentés, melyet először kaptunk, csak annyit 
mondott róla: Korbai Károly ügyvéd, megyebizottsági tag, 
1848-as honvédhadnagy, az alsó-baranya-bácsi egyház-
megye tanácsbirája folyó évi junius 4-én élete 66-ik évé 
ben hosszas szenvedés után elhunyt. Azóta megkaptuk a 
másik gyászjelentést is, melyet az alsóbaranva-bácsi egy-
házmegye adott ki. Ebben azt olvassuk: 

»Az alsó-baranya-bácsi reformált egyházmegye mély 

1 2 Orsz. levéltár, uj limbus. Innen közié Szilágyi S. »Bethlen 
Gábor pol. levelei* közt 1879. 466 -467 . lap. 

3 Gyulafehérvári káptalan. Közli Szilágyi Sándor a »Sáros-
pataki füzetek* 1860. foly. 552. lapján. 

4 Szilágyi S. »Bethlen G. életrajza.* 26. lap. 
5 »Bethlen Gábor fejedelem végrendelete«, kiadta Koncz 

József Maros-Vásárhelyt 1878. 70. lap. Bethlen Gábor fejedelem 
végrendelete >két részből ál l : az első status maximáit, az |utóbbi 
hagyományozásait foglalja magában; amazt a józan gyakorlati 
felfogás, államférfiúi bölcsesség, fenkölt gondolkodásmód,! tiszta 
humanitás és mély vallásosság, ezt a hagyomány tömérdeksége 
teszik nevezetessé.c (Szilágyi S. Budapesti Szemle, Uj foly. VII. köt.) 

0 Történelmi tár 1881. foly. 134. lap. 



bánattal jelenti, hogy tekintetes Korbai Károly úr, az 
egyházmegyének 3 évtizeden át tanácsbirája, ki ezen tisz-
teletbeli állását nagy bölcseséggel, nagy buzgósággal s 
mindenek felett nagy szeretettel viselte, ki a német nyelvű 
iskolák megmagyarosítása végeit már életében 5000 frtos 
alapítványt tett, melynek kamatai a magyar nyelv taní-
tásában legtöbb sikert tanúsító tanítók között osztatik ki, 
ki végrendeletében csaknem százezer forintra becsült va-
gyonának az egyházmegyét tette örökösévé, junius 4 én 
jobb létre szenderült; temetése junius 6-án Kulán. Áldott 
legyen emlékezete! Nemes példája ihlesse meg a szíveket.* 

Német eredetű családból származott, atyja népiskolai 
tanító volt. Gondos nevelésben részesült, melyet a magyar-
ság és a kálvinizmus vezérelvei irányozlak. Korbainál 
már ifjú korában mutatkoztak a kálvinista magyarság 
erős jellemvonásai: a hitszilárdság, elvhűség, önállóság, 
jellemerő, erős nemzeti érzület. Igazi szívóssággal szerzett 
magának ügyvédi diplomát, komoly és szolid munkával 
vívott ki magának kiterjedt ügyvédi gyakorlatot, mocsok-
talan nevet, majd köztiszteletet és tekintélyes vagyont. 
Bács-Bodrog vármegyének egyik legismertebb és legtisztel-
tebb alakja, a magyarosodásnak áldozatkész apostola, 
egyházának igazi oszlopos tagja volt, ki nem csak szóval, 
de tettel is szerette egyházát. 

Sok szép tulajdonságai között szeretete, faj- és vallás-
szeretete volt a legnagyobb. Már életében sokat fáradozott 
egy megyei árva- és szeretetház létesítésén. Erre a célra 
végrendeletében is 10 ezer frtot hagyományozott. Lakó-
helyén, Kulán, kisdedóvót létesített s azt gondos beren-
dezés és folytonos fejlesztés által a vármegye legjobb in-
tézetévé tette. A tanítóság ügyét mindig szívén hordozta, 
az egyházmegyei tanítói gyámintézetnek éveken át buzgó 
elnöke volt. A nevelésügy nemzeti irányban való fejlesz-
tése annyira érdekelte, hogy a német nyelvű iskolák meg 
magyarosítása végett évekkel ezelőtt 5000 frtos alapítványt 
tett, melynek kamatját a magyar nyelv tanításában leg-
több sikert felmutató bácsmegyei ref. tanítók között szok-
ták kiosztani. Hitbuzgó, egyházias ember volt, ki mivel 
Kulán nem volt ref. templom, a szomszéd községekbe? 
legtöbbször Feketehegyre járt templomba, hol szeretett 
barátját, néh. Szilády Jánost nagy buzgósággal hallgatta. 
Az egyházi ügyek állását, fejlődését nagy figyelemmel 
kisérte, a lelkészek társaságában szívesen forgolódott, az 
egyházi irodalom iránt élénk érdeklődést lanusított, a 
»Prot. egyh. és isk. lap«-nak is előfizetője volt. 

Vallás- és egyházszeretetét azonban legfényesebben 
bizonyítja a fentebb közölt gyászjelentésben is olvasható 
végrendelete, melyben mintegy 100 ezer forintra becsült 
vagyonát az alsóbaranya-bácsi egyházmegyére hagyta. 
A esaládtalan ember így szerzett magának egy nagy és 
szép családot, a bács-baranyai egyházmegye papságában, 
gyülekezeteiben és híveiben, kik az egész kálvinista magyar-
sággal együtt áldólag és hálás szívvel emlegetik a nagy 
jóltevőt, a nemes emberbarátot. 

Hosszasan betegeskedett, agybajától utóbb sokat 
szenvedett. Temetésén az egyházmegyéből számosan, a 

lelkészi karból is többen megjelentek és Venetianer Sándor 
ujsóvéi, Keck Zsigmond cservenkai, Tóth Sándor fekete-
hegyi és Szendy Lajos pacséri ref. lelkészek imádsága, 
gyászbeszéde és síri beszéde mellett temették el a derék 
férfiút. 

Legyen áldott az ő emlékezete! 
Váracli F. 

i r o d a l o m . 
** Magyar történelmünk a ponyván A Rózsa 

Kálmán és neje, budapesti cég ismét öt ügyes füzetet 
adott ki Böngérfi János ismert magyar történelmi válla-
latából. Címük a következő: 1. A török világ Magyar-
országon, vagy milyenek a magyar hősök ? 2. Miként 
menti meg Erdély az anyaországot? vagy az erdélyi feje-
delmek és a török-német világ 3. Három nagy magyar, 
vagy Pázmány Péter, Eszterházy Miklós és Zrínyi Miklós 
élete. 4. I. Lipót király 48 évi uralkodásának változatos 
históriája. 5. Az utolsó habsburgi királyok viselt dolgai. 
Mind az öt füzetet több kép teszi kedvesebbé. Áruk 2 és 
4 kr. között váltakozik. — A nemzeti szellemben, népies 
modorban és vonzóan írott füzetkéket ismételten ajánljuk 
a nép közötti terjesztésre. Olvasókörök, népkönyvtárak, 
iskolai könyvtárak s a nép erkölcsi javát szivükön viselő 
népbaratok jó munkát végeznek, ha ezeket a füzeteket 
minél szélesebb körben terjesztik. 

** Görög nyelvtan, összehasonlító nyelvészeti 
alapon iskolai használatra írta Dóczi Imre főgimnáziumi 
tanár. Második, átdolgozott kiadás, ára 1 frt 60 krajcár. 
Budapest, 1894. az Eggenberger-féle könyvkereskedés ki-
adása. — Dóczi Imre debreceni fogimn. tanár »Görög nyelv-
tan «-ának egyik legfőbb sajátsága volt, hogy a mennyire 
a paedagogiai tekintetek megengedik, az újabb összehason-
lító nyelvészeti vizsgálódások eredményeit az iskolában is 
igyekezett érvényesíteni. Ebben a II. kiadásban ezt az irány-
elvet még szélesebb körben érvényesíti a szerző, a mi 
különösen az igeragozás egész rendszerének teljes átdol-
gozásából látható. Dóczi könyvének másik főbb vonása 
volt, hogy a mondattant a" mondatbeli kategóriák alapján 
tárgyalta. A II. kiadás ezt az irányelvet is megtartotta, 
sőt ennek megfelelőleg az alaktani részen is több változ-
tatást tett. Ellenben a mondattani rész terjedelmét, tekin-
tettel arra, hogy a görög syntaxist most a gimnáziumban 
rövidebben kell tárgyalni, szerző megrövidítette s nagyobb 
gondot csak a kat' exochen hellenismusokra fordított. 
Végül megtartotta, sőt tökéletesítette szerző az I. kiadásnak 
azt a sajátságát, mely szerint kiváló gondot fordít a görög 
nyelv tüneményeinek a latin és magyar nyelvsajátságokkal 
való összehasonlítására s a bennök nyilatkozó gondolkozás-
mód rokonságának vagy különbségének feltüntetésére. A 
könyv külsején is történt némi változtatás, a mennyiben 
az ion dialektus tárgyalása, mely az első kiadásban petit 
nyomással volt az attikaiba beékelve, most garmonddal 
nyomatott függelékként külön van a könyvhöz illesztve 
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Mindezekből látható, hogy Dóczi könyve lényeges átdol-
gozáson ment keresztül, mi által az eddig is becsben tar-
tott kézikönyv még értékesebb és 37 lappal kisebb is 
lett. Felhívjuk rá a görög nyelvtanárok pártoló figyelmét. 
Dóczit pedig, ki középiskolai tanári karunknak nemcsak 
a gyakorlati tanításban és nevelésben dísze, hanem a 
tankönyv-írás terén is például választható kimagasló alakja, 
ezen üjabb munkája alkalmából örömmel és elismeréssel 
üdvözöljük. 

k ü l ö n f é l é k . 
* Budapesti theol. akadémiánk tanárai részint 

egyházi, részint állami megbízásból június második felé-
ben következő tanügyi kiküldetésekben vesznek részt. 
Farhas József érettségi vizsgálaton elnököl Budapesten 
a ref. főgimnáziumban; Kovács Albert a budai paedago-
gium képesítő vizsgálatain elnököl; Petri Elek érettségi 
vizsgálaton elnököl Kecskeméten a ref. főgimnáziumban; 
Szőts Farkas Zilahon és Kolozsvárit, a ref. főgimnáziumok 
érettségi vizsgálataira küldetett ki, mint a közoktatási 
kormány képviselője; Kenessey Béla Sárospatakon és Mis-
kolczon szintén érettségi kormányképviselőként működik; 
Szabó Aladár június 13-án érkezett haza Londonból, a 
keresztyén ifjúsági egyesületek nemzetközi kongresszusá-
ról, melyen mint a magyarországi s különösen a buda-
pesti ifjúsági egyesületek képviselője vett részt. 

* Személyi hírek. A debreczeni ref. főgimnázium-
ban a Tüdős János nyugalomba lépése folytán megürese-
dett classica-philologiai tanszékre S. Szabó József kisúj-
szállási tanárt, az ismert nevű egyházi és tanügyi írót, 
Lapunknak is egyik munkatársát választotta meg folyó 
hó 12-én a tiszántúli egyházkerület tanárválasztó küldött-
sége. A kiváló képzettségű s rokonszenves megjelenésű 
fiatal tanárt melegen üdvözöljük ez ujabb előléptetése 
alkalmából! — A debreczeni kollégium, rectorává a jövő 
iskolai évre dr. Öreg János, a theol. akadémia dékánjává 
Csiky Lajos, a jogakadémia dékánjává pedig dr. Kovács 
Sándor választatott meg. — A m.-szigeti ref. főgimná-
ziumhoz az érettségi vizsgálatokra Szinnyei Gerzson sáros-
pataki, EL marosvásárhelyi főgimnázium érettségi vizsgálataira 
pedig a minap elhunyt Felméri Lajos helyébe dr. Öreg 
János debreczeni főiskolai tanárt küldte ki kormánykép-
viselőül a közoktatásügyi minisztérium. 

* A nem állami tanárok nyugdíjintézetéről 
szóló törvényjavaslatot a képviselőház június 16-iki ülé-
sében csaknem egyhangúlag és minden változtatás nélkül 
elfogadták a honatyák. A javaslatot Farbaky István és 
Fenyvessy Ferencz előadók egyszerűen elfogadásra aján-
lották ; ellene csak Vajay István emelt kifogást, azért 
ellenezve azt, mert a szegény tanulók az eddiginél nagyobb 
mértékben megadóztatnak. A javaslat védelmére szót emelt 
báró Eötvös Lóránt miniszter, arra kérve a házat, hogy 
a törvényjavaslatot változatlan alakban fogadja el, a jövő 
teendője gyanánt pedig tűzze ki azt, hogy az állam még 

más iskolákat is segélyezzen és hogy »talán később, ezen 
segélyhez, mely itt kontempláltatik, még nagyobb mérték-
ben hozzájáruljon*. — Ezzel a prot. közép- és főiskolák 
tanárainak rég óta vajúdó nyugdíjügye végre-valahára 
szabályoztatott s a nem állami tanárok anyagi helyzeté-
nek javítása nagy lépést tett előre. 

* Budapesti theol. akadémiánkon az évzárás 
június 16-án volt. Megelőző napokon a zár-kollokviumok 
és a zárvizsgálatok tartattak meg. A vizsgálatokon Szász 
Károly püspök elnöklete alatt az esperesi karból Ádám 
Kálmán, Baksay Sándor, Bocsor Lajos és Dányi Gábor 
vettek részt. A hallgatók közül intézeti jutalmakat nyer-
tek : a Csontos-alapból Gergely Antal, Molnár Sándor, 
Horváth József és Bocsor Lajos 100—100 frtot; a Ge-
renday Antal-alapból Pataki Dezső 50 frtot, a Baliagi-
alapítványból Kovács Kálmán 48 frt 20 krt, a Varady 
Károly-alapból Mtiller Lajos 27 frtot, a Gerendey J.-alap-
ból Baky Gyula 25 frtot, a Hubay J.-alapból Szász Béla 
25 frtot, a Polgár M.-alapból Biberauer Richárd 25 frtot, 
a monori egyház Szász Károly alapítványából Szeless József 
10 frtot. Szónoklatért a Nagy István 16 frtos pályadíját 
elnyerte Szász Béla, önképzőköri pályadíjakat nyertek 
hittani dolgozatért Elekes Imre 20 frtot, bölcsészeti munkáért 
Hegyi Károly 15 frtot, bibliai dolgozatért Biberauer Richárd 
25 frtot, esketési beszédért Hegyi Károly 15 frtot. A jutal-
mak és pályadíjak kiosztása után Szász Károly püspök a 
vizsgáló bizottság nevében nagy elismeréssel mondott kö-
szönetet a tanári karnak buzgó és sikeres fáradozásaiért; 
könyekig megindulva vett búcsút Petri Elek volt igazgató-
tól és bemutatta Szőts Farkast, mint a theol. akadémia 
új igazgatóját. Majd az ifjúsághoz szólva, a végzőket 
búcsúztatta el az »alma mater *-tői s a visszatérőket buz-
dította további munkásságra. Végül imaszerű fohászban 
kért áldást az intézetre, ennek tanáraira és tanuló ifjú-
ságára. Az elismerés, buzdítás és köszönet szavaiért, me-
lyek az ősz patriarcha nemes szivéből szívreható meleg-
séggel szóltak, Petri Elek mondott forró köszönetet. S 
ezzel a Kálvin-téri apostolok, öregek és ifjak, két és fél 
hónapra szétoszlottak az ország különböző részeibe. 

* Protestáns országos árvaházunk igazgató-
választmánya f. hó 14-én Dr. Kovácsy Sándor elnöklete 
alatt Domanovszkyné, Habererné, Gyöngyélyné, Guetné, 
Székácsné, továbbá Ballagi Aladár, Csengey Gyula, 
Farkas József, Kenessey Béla, Szász Károly, Szőts Farkas, 
Zsigmondy Jenő, Wagner Géza jelenlétében ülést tartott, 
melynek főtárgya az árvák felvétele volt. Felvétettek: 
I. Teljes árvák: Sári Dezső (Békás, Veszprémm.), Mé-
száros Lajos (Gyönk), Keresztes Róza (Csík-Szereda), 
Fássy Jenő (Sátoralja-Ujhely), Kraft Károly (Pankota), 
Jánki Ferenc (Ér-Endréd). II. Fél árvák : Tamási Tamás 
(Szatmár. 5 testvér közül), Mosánszki Róbert (Budapest, 
8 t. k.), Boczkó Kálmán (Domony, Pestm., 7 t. k.), Bur-
ger Lajos (Budapest, 6 t. k.), Trubshaw Mária (Baja, 
4 t. k.), Kolbenheyer Frigyes (Györköny, Tolnám., 6 t. k.), 
Kemény Gábor (Fóth, 5 t. k.), Bencze Antal (Budapest, 
5 t. k.), Nagy Etelka (Sárbogárd, 5 t. k.), Bozgonyi Ete 



(Budapest), Semjén Mária* (Balatonfő-Kajár). III. Tovább-
képzési segélyt nyertek : Éles Erzsébet, Budnay Piroska 
és Szilágyi Aranka Budapesten, az intézetben, honnan 
kisdedóvóképezdébe és ipartanítóképezdébe járnak, továbbá 
Czapf Ödön (Iglón tanítóképezdei növendék) 50 frt. Pál-
may Kálmán (Sopronban tanítóképezdei - növendék) 100 frt 
és Varga Piroska (Eperjesen óvóképezdei növendék) 75 frt. 
lV;Házi segélyt nyertek : Hegedűs István (Budapest) 30 frt, 
Nagy Gyula (Budapest) 30 frt, Javorniczky Ernő (Kecs-
kemét) 30 frt, Szkrabák Aranka (Budapest) 60 frt, Nőtel 
Pál (Budapest) 70 frt, Faczonai Kálmán (Budapest) 50 frt, 
Varjú Jolán (Komárom) 50 frt, Griesmaver Károly (Sö-
mör ja) 70 frt, Szőke Kornélia (Budapest) 50 frt, Czirbesz 
Ilona (Bozsnyó) 40 frt, Bakos Margit (Jolsva) 30' frt, 
Nagy Ferenc (Budapest) 50 frt, Csécsi Nagy Árpád (Nagy-
Bánya) 40 frt, Márkus Géza (Budapest) 60 frt, Tardi 
Lóránt (Kiskőrös) 25 frt, Fazekas István (Budapest) 25 frt, 
Korén Béla (Budapest) 40 frt, Mészáros Ernő (Siófok) 
40 forint, Balg Lajos (Budapest) 40 forint, Fábry Béla 
(Beszterczebánya) 50 frt, Rácz József (N.-Enyed) 30 frt. 
Münich Károly (Mező-Berény) 25 frt. V. A Wagner-ala-
pítványból a rév-komáromi ref. és ev. egyháznak árva-
gondozási célra 120—120 frt az alapítólevél értelmében 
kiutalványoztatott. — Az újonnan felvett árvák szeptem-
ber 1-ére hozandók be az intézetbe. Az árvaegyesület a 
jövő iskolai éven kezdve 103 árvát neveltet a szegényház-
téri intézetben és 25 árva neveltetésére nyújt segélyt az 
ország különböző részeiben. 

* Adományok protestáns országos árvahá-
zunkra az utóbbi hónapokban szintén szépen gyűltek. 
A június 14-én tartott tartott választmányi ülésen a kö-
vetkező adományokat jelentette be az elnökség: Egyesült 
fővárosi takarékpénztár 50 frt, Orsz. központi takarék-
pénztár 50 frt, Pesti hazai első takarékpénztár 300 frt, 
Magyar általános biztosító társaság 100 frt, női választ-
mány a Kossuth-koszorúra 25 frt, Budapest székes főváros 
400 frt, Egy vidéki kir. közjegyző (Kéler Napoleon utján) 
40 frt, Ganz-gyár jubiláris adománya 1000 frt, Barkassy 
Béla alapítványa 100 frt, Drexler Béláné alapítványa 
200 frt, Takács Lajos hagyománya 200 frt. — A választ-
mány a nemeslelkű adományozóknak hálás köszönetet 
szavazott. 

* Tankerületi főigazgató jubileuma. Békési 
Gyula kir. tanácsos a debreczeni tankerület főigazgatója 
tiszteletére, ki 10 év óta munkál fényes eredménynyel a 
tankerület középiskoláinak felvirágoztatásán, f'. hó 10-én 
jubiláris ünnepet rendeztek a hatásköre alá tartozó iskolák 
tanárai. Csaknem minden középiskola képviseltette magát, 
a többiek üdvözlő-leveleket küldtek. Cserhalmy József, a 
debreczeni kegyesrendi gimnázium, Hám József a nagy-
károlyi kegyesrendi főgimnázium, Tüdős János, a debreceni 
ev. ref. főgimnázium és Martinyi József a nyíregyházi 
ág. ev. főgimnázium igazgatói tartottak üdvözlő-beszédet 
s átadtak Békésinek egy művészi kivitelű albumot a 
tanárok arcképeivel. A magyar stilü motívumokkal díszí-
tett album tervezetét Pálfi József, a debreczeni főreáliskola 
rajztanára, készítette. Délben bankett volt. Számos üdvözlő-
távirat érkezett. 

* A ker. ifjúsági egyesületek világ-congressu-
sán Londonban 1906 küldött, közöttük 746 szavazásra 
jogosult egyesületi képviselő vett részt. A képviselők között 
volt Németországból 249, Angliából és Írországból 151, 
Dániából 38, Francziaországból 33, Hollandiából 22, Svéd-
országból 16, Schweiczből 14, Kanadából 15, Indiából 9, 
Belgiumból 7. Finnországból 6, Ausztriából 4, Olaszorszig-
ból 2, Ausztráliából 2, Oroszországból, Chinából, Spanyol-
országból, Magyarországból, Egyiptomból, Perzsiából, Japán-
ból, Nyogat-Afrikából 1 — 1 képviselő. Összesen 25 ország 
és 17 nyelv volt képviselve.. Mint egyik német lap meg-
jegyzi, ez volt ecldig a legnépesebb prot. nemzetközi 
congressus. A magyar ifjúsági egyesületek képviselője, 
dr. Szabó Aladár theol. tanár, szíves volt megígérni, hogy 
a kongressusról s azzal kapcsolatos utazásáról Lapunkban 
részletesebb leírást fog közzé tenni. 

* A tanítóképző intézeti tanárok orsz. egyesü-
letének választmánya a debreczeni orsz. tanszerkiállítás 
ügyében elhatározta, hogy az egyesület, azonkívül hogy 
a kiállításon, mint kiállító fog szerepelni, nagy választ-
mányi ülést fog tartani abban az időben Debreczenben. 
A gyűlés tárgyai a következők lesznek: 1. Emlékbeszéd 
Felméri Lajosról, Joó István debreceni tanítóképző igaz-
gatótól. 2. Megvitatása a következő tételnek: Mely elvek 
szerint viendő kérészül a magyarországi tanítóképző inté-
zetek elhelyezése. Előadó: Mohár József tanítóképző tanár 
Znióváraljáról. 3. Milyen intézkedések történjenek a tanító-
képző intézetekben az iránt; hogy a magyar nyelv sikeres 
tanítása biztosítva legyen a nem-magyar ajkú iskolákban. 
Előadó: Krausz Sándor tanítóképző tanár Temesvárról. 
Az egyesület a kiállítási rendező bizottságba Nagy László 
egyesületi titkárt választotta meg. 

* A millénium népiskolái. Az ezredéves ünnep-
nek egyik legszebb emléke lesz. az a 400 új állami elemi 
iskola, melyet ez alkalommal állítanak fel. Az iskola soro-
zatát már végleg megállapította s az erre vonatkozó 
rendeleteket ki is adta Csáky Albin gróf hivataloskodá-
sának utolsó napjaiban. A legtöbb ilyen iskola Erdélyben 
és az azzal határos vármegyék területén levő magyar 
kisebbségekkel vegyes lakossággal biró községekben lesz. 
Igy Alsófehérvármegyének 20, Aradnak 9, Biharnak 21, 
Háromszéknek 14, Hunyadnak 7, Kis-Küküllőnek 12, Kolozs-
nak 27, Krassó-Szörénvnek 7, Maros-Tordának 18, Már-
marosnak 6, Nagy-Kűküllőnek 6, Szilágynak 25, Szatmár-
nak 16, Szolnok-Dobokának 31, Temesnek 5, Torda-
Aranyosnak 14 községe kap ez alkalommal állami elemi 
iskolát. Az ország többi vármegyéi közül Nyitravármegyé-
ben 17, Zemplénben 7, Abauj-Tornában 9 és Sárosban 10 
lesz az új állami elemi iskolák száma. 

* A brit- és külföldi bibliaterjesztő társaság 
mult hó 2-án tartotta meg a londoni Exefer-Hall-ban 
90-ik évi rendes nagygyűlését Lord Harrowby elnöklete 
alatt. A fényes ülés, melyen az igazgató-tanács tagjain 
kívül a világ majdnem minden részéből voltak jelen ér-
deklődők és pedig szokatlan nagy számban, énekléssel, 
imádsággal s bibliaolvasással nyittatott meg, melyek 



után az elnöki megnyitó következett. Lord Harrowby 
rövid feltüntetése után a társaság anyagi viszonyainak, 
szólt az év folyamán előfordult nagyobb mozzanatokról 
és fontosabb intézkedésekről, majd egv-egy találó vonással 
jellemezve az egyes országokban elért eredményeket s az 
uralkodó körülményeket, néhány érdekes példával illusz-
trálta a biblia által eszközölt bámulatos változásokat. Az 
elnök után még Winchilsea gróf, dr. Pentekost, utánna 
Sodor és Man püspöke és dr Patow tartottak beszédeket, 
fejtegetve a bibliaterjesztés nagy fontosságát, s azt a nagy 
feladatot, melyet még a társulatnak meg kell oldania. 
Különösen szép volt dr. Pentekost beszéde a biblia inspi-
rációjáról és isteni tekintélyéről. Az ülés, köszönetet sza-
vazva az elnöknek, Tucker püspök imájával záródott be. 
Elöltünk fekszik ugyan az évi jelentésből szerkesztett 
rövid kivonat, minek alapján a mult év működéséről egy 
kis, de szép képet rajzolhatnánk, de a részletes ismerte-
tést akkorra hagyjuk fenn, a mikor a teljes évi jelentés 
is készen leend. Addig pedig szívből óhajtjuk, hogy az 
Istennek segedelme kísérje a nemes célú társulatot továbbra 
is áldásos működésében. (H. I.) 

* Tíz éves találkozás. Megbízatásomhoz képest 
felhívom volt tanulótársaim figyelmét, kik a theologiai 
tanfolyamot Debreczenben, az 1884-ik évben velem együtt 
végezték, miszerint 10 cvre kitűzött találkozásunk ideje 
ez év szeptember 20-ikán leend; a mikor is írásba foglalt 
megegyezésünk szerint, ha az Ur akarándja és élünk, 
Debreczenben. az egyházkerületi kis gyűlésteremben d. e. 
10 órakor fogunk összejönni. Megjelenésükről, valamint 
esetleg indokolt elmaradásuk felől szíveskedjenek engem 
idejében tudósítani. Mezőberény, 1894. junius 14 Illyés 
Endre ev. ref. lelkész. 

P á l y á z a t t o r n a t a n í t ó i á l l á s ra . 
A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumon a jövő 18'.'4. 

és 1895. tanév kezdetétől a tornatanítói állás betöltendő, 
melyre ezennel pályázat hirdettetik. 

Kötelessége a tornaórákat ellátni a lvceum összes 
osztályaiban. 

A tornatanító fizetése egyelőre 700 frt. 
A kellően felszerelt folyamodványok a pozsonyi ág. 

hitv. evang. lyceum igazgatóságához küldendők. 
A pályázat határideje folyó évi julius 31. 
Pozsonyban, 1894. június 11-én. 
A pozsonyi ev. egyházközség megbízásából: 

A lyceum igazgatósága. 

i m p i sz. P á l y á z a t t a n á r i á l l á s r a . 

A szászvárosi Kún-kollégium államilag segélyezett 
ev. ref. főgimnáziumában egy elassica-litteraturai rendes 
tanszékre pályázat nyittatik. E tanszékkel a classicus nyel-
veken kívül esetleg, kisebb óraszámban a magyar nyelv-
nek tanítása van egybekötve. 

Jövedelem: 1200 frt fizetés és lakás természetben; 

vagy 1899. év végéig 200 frt, azontúl pedig 300 frt lakás-
pénz, továbbá három ízben, az 1899. éven túl pedig ne-

gyed- és ötödizben is 100 — 100 frt ötödéves- szolgálati 
korpótlék. 

A kinevezés a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr jogkörébe tartozik. Az állás folyó év szeptember 1-én 
foglalandó el. 

Abban az esetben, ha teljes qualificatióval biró pá-
lyázó nem jelentkeznék, helyettestanár fog alkalmaztatni 
900 frt fizetéssel; kinevezett azonban egy év lefolyása 
alatt qualificatióját kiegészíteni tartozik. 

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmányai-
kat, tanári képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és had-
kötelezettségüket feltüntető okmányokkal fölszerelt folya-
modványukat a szászvárosi ev. református Kun-kollégium 
elöljáróságához folyó év július 10-ig küldjék be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-
tanácsának, Kolozsvárit 1894. május hó 3-án tartott 
üléséből. 
Parádi Kálmán, Dr. Kolozsvári Sándor, 

tanügyi előadó. elnök-helyettes. 

P á l y á z a t . 
A kisvárdai ev. ref. lelkészi állomásra. 
Ez egyház jövedelme pénzértékben számítva 900 fo-

rint, az 1883-ik évi osztályozás alkalmával III. osztá-
lyúnak nyilváníttatott, 800 forintra értékeltetett: az üj 
osztályozás még meg nem volt ejthető. Így most is csak 
III. osztályúnak veendő. 

A jövedelem áll földbirtokból s másnemű jövedel-
mekből. 

Pályázati határidő az 1894. év július 18-ik napja. 
mely határidőn belül a pályázati felszerelt kérvények 
Lukács Ödön f.-szabolcsi ev. ref. esperes úrhoz Nyír-
egyházára (posta helyben) küldendők. 

Debreczen, 1894. június 13-án. 
Kiss Aroi?, 

püspök. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
I. A nagy-körösi ref. főgimnázium egyik rendes 

tanári állására, melyhez mint fő tantárgy a német nyelv 
és irodalom, s mint mellék tantárgy a magyar vagy esetleg 
a latin nyelv vagy más megfelelő tantárgy tanítása van 
kötve. Heti óraszám: 20. Évi fizetés 1000 frt és 200 frt 
lakbérátalány. A mellekjövedelmekben a többi tanárokkal 
egyenlő részesülés, és kilátásban van a tanári korpótlék is. 
Pályázhatnak protestáns vallásúak. Megválasztatás esetén, 
a tanári oklevéllel biró s már a gyakorlati téren is mű-
ködött a fent kitett teljes javadalmazással azonnal vég-
legesíttetik: a szakvizsgát sikerrel letett egyén szintén az 
egész tanári javadalmazásban részesül, de véglegesíttetése 
sikeres működése után csak a tanári oklevélnek két éven 
belül köteles megszerzésekor fog bekövetkezni; valamint 
azon egyéné is, ki csupán az alapvizsgát tette le, vagy 
a ki még csupán a német nyelvből való tanári vizsga 



letehetésére bír képesítettséggel. A véglegesítés bekövet-
kezéseig ez utóbbinak évi díja 800 frt, az alapvizsga alap-
ján megválasztandónak pedig 1000 frt, s úgy az egyikre, 
mint a másikra nézve, a mellékjövedelmekben a többi 
tanárokkal szintén egyenlő részesülés; véglegesítés esetén 
pedig a fent kitett egész rendes tanári javadalmazás. 

II. A nagy-Jcorösi ref. főgimnázium és tanító-képző 
intézeti rendes rajztanárságra, melyhez kötve van a 
főgimnáziumban a szépírás, szabadkézi és mértani rajz, 
a tanító-képző intézetben pedig a szépírás és rajz tanítása, 
és a mi ezekkel tantervileg kapcsolatos. Heti óraszám 
mindkét intézetben, együttvéve, a zsinati törvény szerint 
24. Évi fizetés 1000 frt, melyben 100 frt lakbér átalány, 
és a mellékjövedelmekben a megállapított mérték szerint 
részesülés. Pályázhatnak prot. vallású okleveles és nem 
okleveles rajztanárok és rajztanárjelöltek. Megválasztatás 
esetén, az oklevéllel biró, azonnal véglegesíttetik; az ok-
levéllel nem biró pedig, bár az egész javadalmazásban 
részesül, sikeres működése mellett csak a tanári oklevél-
nek két éven belüli köteles megszerzésekor. 

A véglegesen megválasztott rajztanár, valamint a 
német nyelv tanára is, az egyházkerületi tanári gyám-
és nyugdíjintézetnek jogosult s egyszersmind kötelezett 
tagja. A fizetés bármely esetben, a megválasztott tanárnak 
évnegyedenként, előleges részletekben szolgáltatik ki. 

A pályázati kérvények úgy az egyik, mint a másik 
tanszékre, kellően felszerelve s rövid életrajzi leírással is 
ellátva, folyó év julius 5-éig nyújtandók be, az alólírt 
elnökséghez. 

Kelt Nagy-Kőrösön a ref. egyháztanácsnak 1894. év 
junius 10-én hozott határozatából. 

2 - 2 A ref. egyháztanács elnöksége. 

P á l y á z a t t a n á r i á l l á s r a . 

A h -nánási ev. reform, hat osztályú gimnáziumban 
üresedésbejött: 1. természetrajz-földrajzi, 2. német-magyar 
esetleg német latin és 3. történelem-latin nyelvi tanári 
székekre újból pályázat hirdettetik. 

Fizetés: minden egyes tanszéknél 1200 frt lakbérrel 
együtt, az egyház pénztárából évnegyedenként előre fizetve. 
A kivánt oklevéllel biró egyén egy évre, mint ideiglenes 
rendes tanár alkalmaztatik s csak ezen idő alatt kifejlett 
sikeres működése után állandósíttatik, a mikor is a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanárok gyám- és nyugintézetének, 
esetleg az országos középiskolai tanári nyugdíjintézetnek 
jogos és kötelezett tagja leend. 

Nem okleveles, de szaktárgyaiból vizsgázott egyén 
csak helyettes tanári minőségben és csak egy évre válasz-
tatik 900 frt évi fizetéssel, de ha ez idő alatt a kivánt 
tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést mutat 
fel, a következő évben mint rendes tanár állandósíttat-
hatik. Végre, ha okleveles, de nem a hirdetett tanszakra 
képesített egyén választatnék, az szintén csak helyettes 

tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése 
azonban 1200 frt lesz. 

A megválasztott egyén állomását f. év augusztus 
végén, legkésőbb szeptember 1-én köteles elfoglalni, s ha 
családos — 40 frt — ha pedig nőtlen, 15 frt költözkö-
dési átalányt kap; ez összeget azonban, ha állomását 
3 év letelte előtt elhagyja: vissza tartozik téríteni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges szol-
gálatukat igazoló irattal, továbbá végzett tanulmányaikat 
feltüntető hiteles okmányokkal, végre orvosi bizonyítvány-
nyal felszerelve f . évi junius 25 éig az ev. ref. egyház-
tanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson az ev. reform, egyháztanács 1894. 
junius 3-án tartott üléséből. 

Benkö Lajos, 
lelkészelnök. 2 - 2 

Kállay Imre, 
főgondnok. 

1392. sz. P á l y á z a t t a n á r i á l l á s o k r a . 

Az újverbászi államilag segélyzett községi algimná-
ziumnál a jövő 1894/5. tanév kezdetétől egy rendes 
és egy helyettes tanári állás lesz betöltendő, melyre ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

A rendes tanári állomásra latin-magyar nyelv taní-
tására képesített tanférfiak pályázhatnak. 

Évi fizetés 1200 frt és 100 frt lakpénz. 
Kötelező heti óraszám rendes körülmények között: 18. 
A folyamodvány a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

miniszter úrhoz intézendő, kit a kinevezés joga megillet. 
A helyettes tanári állomásra történelem és latin 

nyelv, esetleg történelem és magyar nyelv, vagy törté-
nelem és földrajz tanítására képesített vagy képesítés alalt 
álló tanférfiak pályázhatnak. 

Évi fizetés 800 frt, kötelező heti óraszám 18—20. 
A folyamodvány a gimnáziumi bizottsághoz inté-

zendő és Uj-Verbászra küldendő. 
Mindkét tanerő a tervezett országos tanári nyugdíj-

intézet kötelezett tagja lesz. 
A mindkét állásra szóló folyamodványok, melyekben 

a pályázók életkora, vallása, családi állapota, hadkötele-
zettségi viszonyai, képesítése s eddigi netáni alkalmazása 
okmányokkal igazolandók, f . évi julius hó 20-ig alólirt 
községi elöljárósághoz küldendők. 

A kinevezett, illetve megválasztott köteles állomását 
f. évi szeptember 1-én elfoglalni. 

Kelt Uj-Verbászon (Bácsmegye), 1894. junius (j-án. 

2—2 A községi elöljáróság. 

P á l y á z a t t a n á r i á l l o m á s o k r a . 
A mezőtúri ev. református egyház főgimnáziumában 

a VIII. osztály megnyitása alkalmával pályázat hirdettetik 
következő tanszékekre: 

1. Két ó-classica-philologiai tanszékre. 



2. Egy mathematicai tanszékre. 
3. Egy természetrajz-földrajzi tanszékre, mely tan-

székeknek évi javadalma egyenként 1200 frt törzsfizetés 
és 200 frt lakbér. 

4. Egy vallástanári tanszékre, melynek évi java-
dalma 600 frt. 

E tanszékekre ev. ref. vallású egyének pályázhatnak. 
Pályázati kérvények életkoruk, vallásuk, családi álla-

potuk, hadkötelezettségük, képesítésük s eddigi szolgála-
tukra vonatkozó okmányukkal felszerelve f . évi julius 
hó 5-ik napjáig az igazgató-tanács elnökéhez beadandók. 

Okleveles, vagy az országos középiskolai törvény 
értelmében jogosított tanár, csak egy évi sikeres működés 
után állandósíttatik s mindaddig, míg az országos tanári 

nyugdíjintézet életbe nem lép, a tiszántúli ev. ref. közép-
iskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetnek jogos és kötele-
zett tagja lesz, A fentartó testület az országos nyugdíj-
intézetbe belépését kimondotta. 

Okleveles, vagy jogosított tanárok hiányában 800 frt 
évi javadalmazással alkalmaztatnak helyettes tanárokul 
oklevelet még nem nyert tanárjelöltek is, alkalmaztatá-
sukra nézve azonban az 1883. évi XXX. t.-c. 30. §-a 
az irányadó. 

Az állomások 1894. évi szeptember 1-én foglalandók el. 
Mezőtúr, 1894. junius 9-én. 

Lukács Dániel, 
ev. ref. lelkész, ig. tanács 

2—2 elnöke. 

P á l y á z a t 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli 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 föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimná-
ziumi tanári pályára készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog 
a jövő 1894—95. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

Az e l n y e r h e t é « 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: 

«) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
h) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

e) 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 
1894. szeptember 30-ig alólirolt bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelölték, kik a fentebb részletezett minő-
ségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1894—95. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 
; Kelt Budapesten, 1894. junius 7-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j e g y z ő . 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezűen írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1894. 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 útján 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 úgy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek 
tapasztaltatott, ha továbbá már az első évben a filo-
zófiát, beleértve a filológiát 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. Králik Lajos, h. e l n ö k . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség1: 
IX. hevület, Pipa-utca 23. szám, hová a kézira tok 

cimzeiidök. 
ICiiMltf-liivafal : 

Hornyánszky Tiktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i 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. 

Előfizetési ára : 
Fé lév re : 4 frt SO kr ; egész évre : » frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 74-ik félévre hirdetünk előfizetést. A régi biza-

lommal s az eddigi programm alapján. 
Tovább is sürgetjük az egyház belső és külső épí-

tését, Isten kegyelmének s az evangéliumnak nem emberi 
erejével. 

A belső építést, azaz az egyesek és testületek lel-
kének evangéliumi megújítását. Hogy pásztorok és gyü-
lekezetek, vezetők és vezetettek minél többet merítsenek 
Isten kegyelméből, mely üdvösségünknek egyedüli alapja ; 
Jézus Krisztusból, ki leikeinknek egyedüli üdvözítője; a 
Szent Lélek erejéből, mely lelkeinket, egyedül képes ujjá-
szülni és megszentelni; az Evangéliumból, mely Istennek 
hatalma minden hivők üdvösségére. 

A külső építést, azaz az egyház szerveinek és intéz-
ményeinek a szükséghez és viszonyokhoz mért reformá-
lását. Hogy vallásos nevelésünk a közoktatás minden 
ágában, de főként a nőnevelés terén s a nevelésre hivatott 
tanítók, tanárok és lelkészek képzéséhen több evangéliumi 
ízt, színt és erőt nyerjen; hogy az egyházi irodalom 
minden ágában, de különösen a szentírás, a népiratkák 
és a vallásos lapok terjesztése terén nagyobb lendületet 
vegyen ; hogy a gyülekezeti élet a belmisszió felkarolásá-
val, dékányságok szervezésével, vallásos összejövetelek 
tartásával, parókhiális könyvtárak felállításával, legény-
egyesületek szervezésével, szóval az egyháztársadalmi 
tevékenység által belterjesebb erősödést és fejlődést nyer-
jen ; hogy a lelkészi és tanítói állások korszerű fizetés-
emeléssel, gyám- és nyugdíjintézetek szervezésével régi 
vonzerejűket és társadalmi súlyokat visszanyerjék; hogy 
a gyülekezetek az anyagi terhek arányosabb és igazsá-
gosabb megosztása által, a hol szükség van rá, anyagilag 
újból szerveztessenek; hogy az egyházi közszellem, az 
összetartozás erősbítése s az erők tömörülése által, az 
elkerülhetlen egyházpolitikai válságok között diadalmasan 
megállhasson. 

Bizalommal kérjük olvasóink és munkatársainknak 
is a támogatását ezekre a nagy feladatokra! 

Az előfizetési feltételek a Lap homlokán olvashatók, 
a szokásos kedvezmények tovább is fentartatnak, az elő-
fizetések a kiadó-hivatalba küldendők. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

S z ő t s F a r k a s, 
felelős szerkeszlő. 

A g y e r m e k e k v a l l á s á r ó l . 

A kötelező polgári házasság a főrendiház 
június 21 -iki ülésében nálunk is törvénybe iktat-
tatott. Ezt a nagy eseményt a felállított junctimnál 
fogva azonnal követni fogja a vegyes házasság-
ból származó gyermekek vallásáról, illetőleg a 
r. kath. klérus által annyiszor megtámadott s prot. 
részről erősen védett 1868: LIII. t.-cikk 12. §-nak 
eltörléséről szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

Azt a sok nemes erőt és hevületet, mely 
részünkről az idézett 12. §-ban lefektetett elv, a 
»sexus sexum sequat.ur« mellett és továbbra való 
fentartása érdekében kifejtetett, megvallom, nem 
tartom teljesen indokoltnak. 

A törvény meghozatala óta eltelt negyed-
század minden évének tapasztalata megmutatta, 
hogy ez a rendelkezés nagyon sok esetben irott 
malaszt maradt. Mert azt ne higyje el senki, hogy 
csak az utóbbi 8—10 év alatt történtek elkeresz-
telések, illetőleg elnevelések; történtek bizony azok 
azelőtt is, de mivel nem volt annyira élére állítva 
a dolog, mint később, hát nem igen jöttek nyil-
vánosságra. 

A r. kath. egyház, az ő egyedül üdvözítő 
voltára hivatkozva, nemcsak Esztergomban vagy 
a Magyar Államban, de Rómában is palam et pub-
lice kimondja, hogy minden olyan törvényt, mely 
a vegyes házasságból származott gyermekek egy 
részét az eretnekségnek akarja lefoglalni, egysze-
rűen nem respektál, semmisnek tekint s kiját-
szására ha lehet nyilván, ha másként nem lehet: 
titkon, mindent elkövet. 

A dolog valóban oly természetű, hogy erő-
szakkal megoldani nem lehet és nem szabad. 
Mert tegyük fel, hogy a keresztelésnél és anya-
könyvelésnél megtartatott ugyan a törvény, de már 
az elemi- vagy közép-iskolai vallásoktatásnál nem. 
Vájjon zsandárral hozassuk-e a törvény szerint 
hozzánk tartozó gyermeket a vallásórára, konfir-
mációra vagy templomunkba? És ha esetleg a 
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szülők külső törvénytisztelete eleget tett is a tör-
vénynek a gyermek 18 éves koráig, nem elvesz-
tettük-e ezen határidő után mindazokat, kiket 
csak a törvény tisztelete tartott meg addig külső 
tagokként számunkra? 

Az olyan törvény pedig, melyet meg nem 
tartanak, melyet száz és száz úton kijátszhatnak, 
mindenesetre eltörlendő, mert különben megin-
gatja a törvények iránti általános és szükséges 
tiszteletet és bizalmat. 

Emellett azt se feledjük el, hogy minden 
látszat dacára is, bár talán legméltányosabb, de 
nem a legjobb eredményeket szülő módja a kér-
dés megoldásának a sexus sexum sequatur elvé-
nek felállítása. Vannak ugyan kevés számú és 
tiszteletreméltó kivételek, de én azon családokban, 
melyek úgy a szülőkben mint a gyermekekben 
két vallásra oszolvák, vagy minden vallás iránti 
színtelen közönyösséget vagy ellenkezőleg egymás 
gunyolásává és versengéssé fajuló túlbuzgóságot, 
sőt bigotteriát láttam, mely utóbbinak ismét csak 
az lett a vége, hogy az erősebb fél assimilálta 
a gyengébbet. Ha már törvény által lehetne és 
kellene meghatározni a gyermekek vallását, sze-
rintem legcélszerűbb lenne azt kimondani, hogy 
a vegyes házasságból származó gyermekek az apa 
vallását követik. Az apa adja gyermekeinek a nevet, 
a rangot, legtöbbször a vagyont is, miért ne ha-
tározhatná meg gyermekeinek vallását is, oly for-
mán, hogy az övét kövessék. 

De hát az igaz szabadelvüség csakugyan 
nem engedi meg azt, hogy e kérdés feltétlenül 
törvény útján oldassék meg. Amint nem szab-
hatja elébem a törvény, hogy én milyen vallást 
kövessek, ép úgy nem szabhatja reám, hogy 
gyermekeimet milyen vallásban neveltessem. En-
nek meghatározása legelső sorban a szülők elvi-
tázhatatlan joga. Ha apa és anya egy ugyanazon 
egyház hívei, a kérdés magától elesik, mert a 
gyermekek természetesen követik szülőik vallá-
sát ; vegyes vallású házastársaknál pedig az illető 
felek szabad, tehát illetéktelen tényezők által nem 
befolyásolt megegyezése van első sorban hivatva 
a gyermekek vallási hovatartozandóságának meg-
állapítására. 

Újabb kérdés aztán, hogy ez a megegyezés 
a házasság megkötése előtt, vagy után történjék-e 
meg s az utóbbi esetben megint mely időben; 
hat hónapon belől-e, az első gyermek születése-
kor-e, vagy pedig mikor vallásos neveltetésének 
ideje eljő stb. A törvényjavaslat — sok vita 
után — a házasság megkötése előtti megegyezést 
proponálja. 

Sokan vannak, kik ez indítvány ellen erkölcsi 
vagy illem tekintetéből emelnek szót. Legközelebb 

is olvasom egyik lapunkban e tárgyról szóló 
lelkésztársam tollából: »KüIönben rendkívüli ér-
deklődéssel nézek eléje amaz új kornak, midőn 
a szemérmes hajadon és a szerelmes ifjú, az el-
jegyzés boldog percei után, születendő gyermekük 
vallása felől tanakodnak«. 

Előre kell bocsátanom, hogy én az itt meg-
tartandó határokat talán túlszigorúan is, oly nagy 
mértékben megtartom, hogy p. o. az esketési 
beszédben vagy imában, eltérőleg használatban 
levő agendáinktól, a születendő gyermekekről, 
azok neveléséről soha egyetlen szót sem szólok, 
kifejezetten gyermekekért nem, hanem csupán áta-
lánosságban a házas élet áldásaiért könyörgök az 
új pár számára; mindemellett azonban nem vagyok 
képes érteni a fentebb idézett kifogásban nyilvá-
nuló piruló szemérmeteskedést. 

Ezek a jó erkölcsbírák csak két dologról 
feledkeznek el. Egyik az, hogy a házasság meg-
kötése előtt szokás megkötni az ú. n. házasssági 
szerződéseket, melyekben szintén van szó a szüle-
tendő gyermekekről; másik pedig az, hogy az a 
szemérmes hajadon és szerelmes ifjú bizonyosan 
nem a házasság megkötése után nyernek fogal-
mat arról, hogy a házasság nem csupán szere-
lemből, csókból és ölelésből áll, hanem — leg-
több esetben gyermekek is származnak belőle! 

E szempontból tehát a javaslat ellen semmi 
nehézséget nem látok. Ha pedig azt nézem, melyik 
esetben tartható inkább távol az illetéktelen be-
folyás és melyik esetben kerülhető el a felek 
benső békéjének felzavarása: megint határozottan 
a házasság megkötése előtti megegyezés mellett 
kell állást foglalnom. 

Azt szokták legtöbbször mondani, hogy a 
szerelmes iljú, a jegyes állapot boldog napjaiban 
igen könnyen beleegyezik inkább befolyásolható 
menyasszonya óhajtására annak kívánságába. Vagy 
hű az a férfi egyházához és vallásához, vagy 
nem. Ha hű, sem a házasság előtt, sem a há-
zasság után le nem veszik lábáról. Ha nem hű, 
ha könnyen megingatható: vájjon a jegybenjárás 
korszakában van-e erősebb kísértéseknek kitéve, 
vagy pedig akkor, midőn gyöngélkedő felesége 
pirulva súgja meg neki az édes titkot s midőn 
a gyöngéd férj előtt nejének minden legkisebb 
kívánsága parancs, mintha az már nemcsak egy-
nek, de kettőnek óhajtása volna! 

Részemről a legszerencsétlenebb megoldás-
nak tartanám a megegyezést a házasság meg-
kötése utánra hagyni; igen sok esetben valóságos 
pokollá tenné ez a különben békés és boldog 
házas életet. 

Aztán meg azt se feledjük el, hogy a jegyesek, 
meglehet hogy nagyobb részben, nem is látják szük-



ségesnek e kérdés elintézését s ez esetben a sokak 
által védett és sajnált elv, a »sexus sexum sequatnra 
marad érvényben. 

Révész Kálmán. 

Bevezetés a theo log ia i t a n u l m á n y o k b a . 

(Vége.) 

»Az általános stúdiumok« levelében a klasszikus 
irodalomról, az evangéliumról s a philosophiai tanulmá-
nyokról szól a szerző. Létünk forrásai a múltban rejlenek 
s műveltségünk is a múltnak történeti szüleménye. A ter-
mészettudomány és annak segédeszközei nem képezik 
valóban az embert, mivel erre csak a szelleméletnek tör-
téneti hatalmai képesek. Ilyen hatalom a klasszikus régi-
ség s a keresztyénség. A régiségnek s a keresztyénségnek 
szövetsége vala Melanchthonnak, a Germaniae praeceptor-
nak művelődési ideálja, s Luther is nagyrabecsülte Cicero, 
Horác, Sophokles, Plató s a világ kultura egyéb művelőit. 
Azoknak vallásos-erkölcsi világnézete a keresztyénséggel 
való ellentétében a theologusra nézve nagyon fontos. 
Nágelsbach »Homéri és homérutáni theologiáját« minden 
theologusnak kellene ismernie. Demosthenes, Sophokles, 
Iderodot, Cicero műveinek és Platón Phiidon és Sympo-
sionjának útbaigazító kommentárokkal kisérve nem volna 
szabad hiányozniok magánkönyvtárainkból. 

Luthardt is nagy bajnak tartja, hogy az egyetemi 
tanidő alatt nincs vizsga s hogy a tulajdonképeni szak-
studiumot egy philos. előkészítő tanfolyam nem előzi meg. 
Az első semesterek aztán a »bummeln« évei, s a mulasz-
tottat aztán »das Einpauken der Bepetitorien* pótolja. 
Különösen hangsúlyozza a bölcsészettörténet s a psychologia 
tanulmányozását, s lehetőleg egy-egy philosophusnak ere-
deti műveiben való olvasását. Ma sajnos inkább a phi-
siologiai módszer az uralkodó, a mely szerint a somatikus 
élet s annak organumai alapjai a lelkinek. Aztán sür-
geti a történet tanulmányozását, miután maga az egyház-
történet és lépten-nyomon a népek kultúrtörténetével függ 
össze. E téren lehetőleg sok biographiát s vallásbölcsésze-
tet és történetet kell hallgatnia vagy olvasnia a theologu-
soknak. A régi klasszikus népek vallásának tanulmányo-
zására ajánlja Strausz, Tourney és Lindner műveit és 
Zöckler Handbuchjának III. kötetét. 

Ezen »előcsarnokok* ismertetése után áttér »a theo-
logia szentélyének*, a tulajdonképeni theol. studiumnak 
ismertetésére. 

A 7-ik levél »az írás-studiumnak* szól. A theolo-
giában a keresztyénséggel, mint kijelentett vallással van 
dolgunk, ép azért a theologia úgy eredetére, mint tárgyára 
és feladatára vonatkozólag különbözik minden más stú-
diumtól. A keresztyénség éltető lelke és központja a tör-
ténetnek, úgyszólván annak bölcsészete. A keresztyénség 
lényege az, hogy történeti vallás, ép azért a theologiában 
annak történeti kifejlődésével kell kezdenünk, t. i. az írás-
sal. Az írás-studium a theologia alapja, a miért is »in 

scripturis theologus nascitur*, és pedig eredeti és nem 
fordított (Gesenius) szövegében. S itt ajánlja a héber és 
űjszövetségi görög nyelv (Winer, Cremer) alapos isme-
retét, s némely szép részletek (p. o. a 8. és 19. zsoltár) 
betanulását. Az ószövetségnél a Genesis, a poétikus és 
messiási részletek, a zsoltárok, Ézsaiás és Jób könyve 
képezik a sorrendet. Kommentárul Keil-Delitzsch-et ajánlja. 
A kritikai kérdéseket azonban még csak meg sem érinti, 
sőt azokban »az ószövetségi studiumok keresztjét* látja. 
Pedig ma már »Wellhausenék hvpothesiseit« sem ignorál-
hatjuk! E téren szerző s az ő irányának, p. o. Zöckler 
Handbuch-jának álláspontja igen egyoldalű, holott maga 
is mondja a 105. 1., hogy »a literar-históriai kérdések a 
hitéletet nem érintik«. Az ószövetségi seminárium látoga-
tása mellett méltán ajánlja Hofmann »Weissagung und 
Erfüllung* című művének I. részét, a melyet egységes 
történeti felfogás és tárgyalás jellemez. Hofmann az üdv-
történeti kijelentés összfelfogása terén elsőrangú theologusa 
századunknak, a kit e téren Riehm és mások követtek. 
Hogy az új szövetségnél Cremer lexikonja mellett a 
Tischendorf vagy Gebhardt-íé\e szöveget ajánlja, az ter-
mészetes, csak nálunk érjük be máig is a receptával. Az 
újszövetségi kritikára nézve konstatálja Luthardt: »der 
Sturm der Baurschen Konstruktionskritik ist vorüber«, 
s a 4-ik evangélium hitelessége kétségtelen. A Galatákhoz 
írt levél ellen intézett újabb támadásokat csak érinti, de 
nem jellemzi, valamint hézagosak a Luthardtnak beveze-
téstani és biblica-theologiai megjegyzései is. A kortörté-
neti irodalomból Schneckenburger és Schürer műveit, a 
kommentárok közül Bengel, Meyer, Godet s a rövid 
Zöckler-félét ajánlja. Az ű. n. népies és gyakorlati kom-
mentároknak nem barátja. 

»Az egyháztörténeti studiumnál* az őskeresztyénség-
nek, az impérium és sacerdotium küzdelmének, a közép-
kornak s a reformátió történetének alapos tanulmányozását 
hangsúlyozza. Hogy a történet csakis a népek, államok s 
a természetes szellemélet történeteivel való összefüggésben 
tárgyalható, klasszikusan bizonyította be Neander, de 
különösen Ranke a pápák s a reformátió történetében, 
ki még a világtörténetben is fölismerte »a nagy isteni 
pragmatikát«. A Kurtz-féle ú. n. Studentenbuch-ot Luthardt 
szerint is fölülmulta Müller, szerintünk inkább a szerző 
által nem említett Müller. Gieséler forrásszerű tanulmányra 
ösztönöz, míg Hase műve valóságos élvezet, bár saját 
előadásait feltételezi. Egyes részei »sind ware Kabinets-
stücke«, s hozzá tehette volna: Mosaikbilder. Az életrajzok 
olvasása különösen az egyháztörténetnél szükséges. Luther 
élete Köstlin, Plitt, vagy Kolde-tői nélkülözhetlen. Kalinis 
Innerer Gang des Protestantismus, Tlauck mesteri műve 
Németország egyháztörténetéről, Semler önéletrajza s 
Neander Denkwürdigkeiten-je is igen becsesek. A forrás-
szerű tanulmány szolgálatában áll az egyházhistóriai 
seminárium, a hol római Kelemen levelének, Polykarp 
martyriumainak, Eusebius egyháztörténetének, Ágoston 
Confessióinak s Luther műveinek tárgyalását ajánlja. A 
dogmatörténeti studiumnál méltán emeli ki Schmid mel-
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lett Thomasiust, ki a dogma fejlődésében Hegelre emlé-
keztetőleg benső logikát látott. Harnackot nem szereti, 
mivel Engelhardt nyomán a dogma keletkezését és kifej-
lődését antik philos. elemek befolyásának tulajdonítja. 
Méltó befejezése az egyháztörténeti résznek a »Der Gang 
der Kirche.« cimű szakasza, mely igen szépen tünteti föl 
az egyházi történet tanulmányozásának belső indokait. 
,A keresztyénség, mondja L., nem mint forradalom lépett a 
világba, hogy az élet külső sociális rendjét felforgassa, 
hanem mint az érzület világát átalakító belső élethatalom, 
mely belülről kifelé nyitja meg az élet külső alakját. Az 
egyháztörténet tanulmányozása bizonyára csakis akkor 
üdvös és tanulságos, ha azt ilyen szempontok mellett 
kezdjük. 

»A rendszeres theologia« az erős ellentéteknél fogva 
legnehezebb a theologusra. Schleiermacher Encyklopádiája 
és Hittana, Weissenbom és Bender művei alapján itt 
ütbaigazítólag hat. A symbolikus könyvek közül — a me-
lyeket itt tárgyal — az Augustana. az Apologia és a 
reformációbani hitviták alapján a Formula Concordiae 
olvasását ajánlja. Az újabb hittani irodalomból ajánlja 
Voigt, Nitsch, Domer, Thomasius, Sartorius, Martensen, 
Kahnis, Philippi művét és saját kompendiumát. Bitschl 
Moráltheologiájával igen röviden végez, de azért az újabb 
pro és contra irodalomra nézve is tájékoztat. A metaphy-
sikának a hittan köréből való kizárása s annak tisztán 
a történeti kijelentés körén belüli fölépítése képezi itt a 
kontrovers kérdést. A belső prot. különbségek megisme-
rése, az ú. n. komparatív dogmatika terén Schnecken-
burgert ajánlja, a polemika terén egészen helyesen Chem-
nitz Examenjét s Hase polemikáját. Tchaclcert művét nem 
említi, míg Schultze V. vázlatának túlságosan nagy 
jelentőséget tulajdonít a Zöckler-féle Handbuch-ban (III. 
349—460). Szerintünk helyesebb a Svmbolica-polemikát 
a történeti theologián belül tárgyalni. Az ethika terén 
még kevésbbé megállapodottak az eredmények, mint a 
hittanban. Fájlalja szerző, hogy Harlcss erős orthodox izű 
ethikáját mellőzik, ajánlja Wuttlce alapos, Martensen szel-
lemes, Domer és Bothe spekulatív és Hofmann egyhá-
zias jellegű műveit. Az ethika rendszerének és történeté-
nek rövidebb rajzát szerző a Zöckler-féle Handbuch-ban 
(III. 461 s köv.), kimerítő leírását legközelebb megjelent 
nagy müvében adta. Zieglert és Gasst nem említi. A 
socialethika megállapítója Öttingen hírneves morálstatisz-
tikája, a melyben az erkölcsi világrend belső törvény-
szerűségére utalt. Az ethika önként vezet át a gyakorlati 
theologiára, a melylyel szerző utolsó levelében foglal-
kozik. 

Az ethika a ker. ember gyakorlati életével foglal-
kozik, s ez a praxis egyúttal tárgya a pastoráltheologiá-
nak. Az ethika közelebbről a ker. ember erkölcsi cselek-
vésével, a gyakorlati theologia az egyházi hivatalt viselő 
egyén cselekvőségével foglalkozik az egyház szolgálatában, 
tehát itt az egyház, ott a ker. ember a feltételező. Schleier-
macher érdeme, hogy az egyház eszméjét (persze túlsá-
gosan) előtérbe helyezte a theologiában. Őt követték: 

Nitzsch, Harnack és Zezwitzsch. Ajánlja a homiletikai 
és katechetikai semináriumok szorgalmas látogatását, The-
remin Beredsamkeit-jának, Stahl egyházjogának, Puchta 
romanista müvének és Harms Claus pastoráltheologiájá-
nak tanulmányozását és rövid összefoglalásul: Zöckler 
Handbuch-jának i. v. részét. A históriai -alap: a prédiká-
ció, cultus, egyházi ének és zene története itt is a fődolog. 
Korholja a theologusnál a sok prédikálást s a »különféle 
Manier«-ek megszokását, s általában igen üdvös gyakor-
lati tanácsokkal látja el gazdag tapasztalatai alapján kezdő 
theologusát. Az újabb gyakorlati theol. irodalmat (.Aehelis, 
Krauss, Bassermann stb.) nem érinti. Sok jót mond a 
kül- és belmisszióról, a nálunk is oly annyira szükségessé 
vált evangelizációról, s ajánlja Baumer padagogikáját s 
a nyilvános előadások látogatását, a melyek ma az apo-
logétikai tevékenység szolgálatában állanak, az istentisz-
teletet, az imát stb. slb. Végül az »oratio, meditatio és 
tentatio« hangsúlyozásával fejezi be igazán élvezetes és 
tanulságos leveleit. 

Hogy a mű hibája főleg az újabb kritikai kérdések 
terén szerzőnek szűkebb felekezeti hittani álláspontjában 
keresendő, nem szorul hosszabb magyarázatra. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

i s k o l a ü g y . 

N é h á n y szó a b u d a p e s t i ev. r e f o r m , theo l . 
ö n k é p z ő k ö r r ő l az 1893/94-ki t a n é v b e n . 

Az önképzőkör a tanév elején megalakulván, Kenessey 
Béla tanár-elnök úr és Pataky Dezső ifj. elnök vezetése 
mellett buzgón teljesítette feladatát egész éven át. Habár 
a szorosan vett önképzőköri tevékenység az előző évek-
hez képest némileg csökkent is, mindazonáltal a tanár-
elnök és dr. Szabó Aladár tanár uraknak a kör iránti 
érdeklődése és buzdításai következtében a tagok sokkal 
szélesebb körű működést fejtettek ki. mint bármely más 
évben. A rendes gyűlések működéséről nem szólva, meg-
említem, hogy a kör a reformáció emlék-ünnepét és 
március 15-ét ez évben is nem a maga szűk körében, 
hanem nagyszámú és előkelő közönség jelenlétében ünne-
pelte meg; továbbá május hó 8-án Petri Elek igazgató 
úr és tanár-elnök úr vezetése alatt testületileg kivonult 
az ifjúság Kossuth L. sírjához és lélekemelő ének ima és 
beszéd kíséretében koszorút helyezett a nagy halott sírjára. 

Dr. Szabó Aladár úr, ki a kör és az ifjúság érde-
keit mindig szivén hordta, ez évben is két, eszmékben 
gazdag és tanulságos szabad előadást tartott; első alka-
lommal beszélt az orthodox, modern és evangéliumi theo-
logiáról, másodízben a belmisszióról, mint a ker. vallás-
erkölcsi élet nemesítésének legfőbb eszközéről. Ugyancsak 
az ő felszólítására jelent meg a körben Gjessing Ragu-
wald svéd lelkész, ki tanulságos beszédben ismertette a 
reformáció történetét és küzdelmeit Svédországban és 



élénken festette hazájának jelen egyházi és vallás-erkölcsi 
viszonyait. 

Szépen megállották helyöket az önképzőkör által 
kitűzött pályatételekre beérkezett munkák is. »A termé-
szetfelettiség mint a vallási és erkölcsi élet szükségképi 
alkatrésze* cimü dogmatikai tételre kitűzött 20 frt jutal-
mat Elekes Imre III. éves theologus nyerte el, »Jeremiás 
élete és művének tartalma« ciinű biblikai tétel 25 frtnyi 
jutalmát Biberauer Bichárd III. éves theologus, »Bioge-
nesis a természetben és a szellemvilágban* cimű bölcsé-
szeti tétel 15 frtnyi jutalmát Hegyi Károly IV. é. theologus 
és a Vásárhelyi hitoktató úr által esketési beszédre kitű-
zött 15 frtot szintén Hegyi K. IV. é. th. nyerte el. Ennyit 
ez idei önképzőkör életéről. Minthogy azonban a theolo-
gusok egy-kettő kivételével az önképzőkörnek mindnyájan 
tagjai, említést tehetek ez alkalommal a theologusoknak 
az önképzőkör keretén kívüli működéséről is. A theolo-
giai ifjúság ugyanis szoros összeköttetésben állt a szép 
fejlődésnek indult »Reform, ifjúsági egyesület«-tel és ennek 
ünnepélyein úgy az egyesek, mint az énekkar mindig 
kész örömmel működtek közre, s mondhatom, nem volt 
az egyesületnek nyilvános ünnepélye, melyen a theolo-
gusok közül egy-kettő ne szerepelt volna. 

Számosan vállalkoztak továbbá a vasárnapi iskolai 
oktatásra, többek közt: Szűcs Kálmán, Szalay Antal, 
Müller Lajos, Vass Árpád, Szász Béla, Csűrös István, 
Molnár Sándor, Bácsy Gyula, Glöckner Károly stb. 

Látható tehát, hogy volt a kör tagjainak elég al-
kalma és tere az önképzésre, tehetségeik érvényesítésére 
és a mint e rövid vázlatból kitűnik, volt is kedvök és 
akaratjok a kínálkozó alkalmat és eszközöket megragadni 
szívok és lelkök nemesítésére és tehetségeik fejlesztésére. 

Hidasd, 1894. június 20-án. 
Müller Lajos, 

titkár. 

T Á R C Z A. 

B a k s a y I s t v á n . 
(Az utolsó professzor, és az utolsó professzori jubileum.*) 

Nincs már több professzor Magyarországon, csak ő, 
mert a kik ezt a munkát folytatják, azokat tanároknak 
hívják. És ötvenéves jubileum sem lesz többé, sem tanári, 
sem professzori, mert egy tanárt sem fog ott érni tanári 
kathedráján az ötvenedik esztendő. Van eszük, hogy ott 
vénüljenek, meg, holott harminc esztendei szolgálat után 
teljes fizetéssel mehetnek nyugalomra saját lugasaik alá, 
honnét még vicispánságot is vállalhatnak ötvennégy eszten-
dős fővel. 

— De hát van valami különbség tanár és pro-
fesszor között? 

— Legalább is annyi, mint egy vasúti mozdony 
és egy hattyú között. 

* Ez érdekes cikket, a » Vasárnapi Újsággal* egyidőben leendő' 
közlés végett kaptuk Baksay Sándortól s érte e helyen is köszö-
netünket fejezzük ki Szerzőnek. Szerit. 

— Már hogy az egyik fekete, a másik fehér? 
— Az is, meg más is. 
Tudjuk, hogy a mozdony biztosan, gyorsan és nagy 

erővel halad a síneken, de csak a síneken; és a síneken 
is csak úgy, ha állandóan jól tartják tűzzel és vízzel. Ha 
elindult, nem törődik vele, ki megy vele, ki maradt le. 
Ki van szabva, hány paragrafust, — akarom mondani hány 
kilométert kell neki befutni óránként. Naponként három 
óránál többet nem köteles szaladgálni. De jaj neki, ha a 
sínekről kiugrik, egy lépést sem tehet többet; bukfcnczet 
hány és belefúródik a földbe. Ha idő előtt megrokkan, 
beteszik az arzenálba, ott a sebeit kötözgetik borral és 
olajjal. •• : 

Ellenben a hattyúnak nem kell csinált út és vas 
sín; bátran szegdeli a levegőt minden irányban Strymontól 
Kaystros vizéig; a szárazon is lépeget, nehézkesen kissé, 
de biztosan; pompás kerengő utakat tesz a sík vízen, 
néha lebukik a mélybe is az eledelért; nem kézből várja 
a táplálékot (nem a városliget hattyúiról van szó), meg-
keresi maga, magának is, libáinak is; nem is hagyogatja 
el az apróságot, hanem maga körül gyűjtve vezetgeti, a 
maradozóért visszaevez, a lipántyosra nagyobb gondja 
van, mint az élelmesebbre. Napkeltétől naplementig jár a 
libáival, s nem szabja magát órákhoz. Ha megrokkan, 
akkor haldokolva félre ül egy rozmarin-bokorba, hogy 
senki se lássa. Ha az Isten megtartja az egészségét, járja 
tovább a maga vizeit, évről-évre új falkát vezet; legfeljebb 
ha ötven esztendő végén elmondja hattyúénekét, a mely 
hattyú-nyelvről magyarra fordítva ilyen formán hangzik : 

Légy ítélőm, uram, 
Mert hűséggel jártam 

Igen. A mai tanár szakember és síneken jár, rend-
szerint egyvágányú vasútján; a kétvágányú már ritka-
ság, a háromvágányú már képtelenség, a még ennél is 
több vágányát már megfigyelés alá teszik, a mindenféle, 
— mondjuk, — universalis vágányzatról pedig ki van 
mondva, hogy az a körnégyszegítéssel és örökmozgóval 
egy tekintet és elbírálás alá esik. Hogyan! Hogy német, 
latin, magyar, földrajz, történelem, természetrajz, termé-
szettan, számtan, mértan, vallás egy fejbe bele férjen! 
Olyan fej nincs a XIX. század végén! Szakállas, vagy 
kopasz fejet értünk, mert gyerekfejbe bele muszáj férni 
kétannyi félének is. De ne is adja Isten, hogy a földrajz 
tanárát katonai szemlére behívják, mert az iskolatanács 
azonnal kétségbe esik, hogy egy egész nemzedék fel fog 
huzalkodni a nélkül, hogy meg tudná mondani, merre 
esik Norvégiától a Skandináv félsziget. 

A professzor ellenben egyetemes tudományosságú 
egyéniség volt. Soha semmiféle szakra nem mondta, hogy 
ő arra nem készült; legfeljebb annyit vallott be bizalma-
san, hogy ha ő csak felét tudná is annak, a mit ő tanít, 
ő lenne a világ legtudományosabb embere. Tanított min-
dent, válogatás nélkül. Igaz ugyan, hogy a latin nyelven 
és a hazai történelmen kívül másra kiterjeszkedni nem 
igen volt szokás; de a kor kívánalmai (diák nyelven: 
pátrónusok) időről-időre űjabb követelésekkel állottak elő, 
és a professzor egyikre sem mondta, hogy olyan nincs. 
»Egy kis német nyelv!* . . . »No persze, az szükséges is.« 
»Egy kis fizika!« »Igen is; holnapra beszerzem a bodza-
belet és spanyolviaszkot a gyantával együtt.* »Egy kis 
természetrajz!* »Az bizony! holnap kimegyünk botani-
zálni.« »Egy kis algebra!* »Meglesz.« »Egy kis logika!« 
»Még e héten készen leszek a kézirattal.« »Egy kis egész-
ségtan!* »Egy kis illemtan!* »Biz arra szükségünk van, 
magam is belátom.* »Egy kis harmónia! Sőt egy kis 
zene! flóta, hegedű,'"gitár!« »Hogyne! hiszen úgy is lab-



dázással töltik a szerdát, szombatot!« Azután elkezdte 
tanítani a harmóniát is Kovács Pál uram, a hálás pro-
fesszor ; s noha maga egy ép hangot egész életében kiadni 
nem is tudott, de azért mégis csak ő neki volt a legjobb 
diák-bandája és énekkara. 

És tanította a professzor a hat osztályú gimnázium 
két, sőt három felső osztályát mindenre. Az öreg Huszti 
állapota, a ki Mármaros-Szigeten nyolc osztályt tanított 
egy maga, — ezt ma már el nem hiszi senki. 

És hol vették magukat ezek a tüneményes em-
berek? 

Felnevekedtek Patakon, vagy Debrecenben a kollé-
giumban ; elvégezték először a jogi, azután a hittanszaki 
tanfolyamot; a kollégiumi tanárok aztán a végző osztály-
nak kiválogatták a javát; egy részét benn fogták a gim-
náziumi osztályok vezetésére (mert bizony ezekben a 
nagy kollégiumokban is csak a végzett deákok tanították 
a gimnázium hat alsó, sőt részben a két felső osztályát 
is, innét van, hogy 1840 előtt a debreceni kollégium évi 
költségvetése alig ment többre, mint ma egy négyosztályú 
gimnáziumocskáé); másik részét pedig kibocsátották pro-
fesszorok- nak a vidéki kisebb gimnáziumokba. 

De nem élethossziglan, csak két, legfeljebb három 
esztendőre! Azután mentek is, többnyire papi, sokan or-
vosi és jogi pályára; nem egy közülök országosan előkelő 
fokig emelkedve. De jövedelmezőbb és úribb környezetű 
állomásokon meg is maradtak másik három évre, vagy 
engedték magukat állandósíttatni, és megmaradtak örökös 
professzornak. Igy Kovács Pál, az Arany János profesz-
szora, Nagy-Szalontán és Halason, Vályi Komáromban, 
Kelemen Gergely Kun-Szent-Miklóson, a veterán Keszi 
Hajdú Lajos Kis-Ujszálláson; így Baksay István Rima-
szombatban. 

Nem volt ez kisebbség. Rangban, tisztességben a 
lelkészszel voltak egyenlők; sokszor és bizonyos dolgok-
ban a lelkész fölött álló tekintélyek. 

* 

Épen ötven esztendeje annak, — 1844-ben történt, 
— hogy Rimaszombat városának négylovas fogata bevág-
tatott Sáros-Patakra professzorért. A tanárok Baksay Ist-
vánt jelölték ki, a Bárány óbester fiainak a nevelőjét, 
egy jól végzett theologust, Baksay József uramnak és 
Főző Juiiána nagyasszonynak 1820-ban született fiát. 

Ezen időtől kezdve Baksay István élettörténete azo-
nos a rimaszombati gimnázium, sőt a rimaszombati tár-
sadalom történetével. Két esztendőre szabott hivatalosko-
dása leteltével, az intézet pártfogósága megkérte Baksayt 
az iskola további igazgatására, állandó jelleggel és ked-
vező feltételek mellett; a fiatal professzor, kinek elméje 
a Justiniánuson járt, gondolkodási időt kért; Patakra 
rándult tanakodni szülőivel és tanáraival. A tanakodás 
vége az lett, hogy két hét múlva érte ment a főkurátor 
a város négyesén. 

Ezt a négyest azért emlegetjük újra meg újra, mert 
egy kis idyllbe is belejátszik. 

A főkurátor ezen útjára útitársat is vitt magával 
Szikszóig; egy szőke, kék szemű leánykát, Sütő Teréz 
nevűt, kit a szikszói hegyen, ott szüretelő szülőinél tett 
le. Visszatérőben a főkurátor újra felnézett a szüretelő 
atyafiakhoz; Baksay is vele együtt 

fellépdegélt a szőllőbe, 
Ráhágott a venyigére, 
Venyigéről venyigére . . . 

A venyigéből mirtusz-ág lett, a mirtuszból olajfa, 
mely 46 esztendő óta árnyékozza be Baksay István bol-
dog hajlékát. 

Ennek az olajfának egyik ága ráhajlott a rima-
szombati gimnáziumra is. Baksay Istvánnak alapjában is 
szeretetteljes szivét, gyengéd kedélyét, hivatása iránti lel-
kesültséget még nemesebbé tette (ha ugyan tehette) házi 
életének tiszta fénye. Bizonyos dolog az, hogy ha a ta~ 
nárné otthon patvarkodik, a tanár úr az iskolában kötöz-
ködni fog. Azért is illik, hogy a tanárnék szelídek, enge-
delmesek, uraikat megbecsülök, beszédben és öltözködésben 
mértékletesebbek, nem mord és gonosz kedvűek, hanem 
békességnek keresői legyenek. Férjöket kikísérjék a kis 
ajtóig, ott megigazgassák a rendetlen nyakkendő csokrát, 
és megsimogassák borzas fürtéit, és a meddig látják, 
utána nézzenek, nehogy baj legyen az iskolában. Mert 
lám, az öreg Zeüsz is mindig olyankor garázdálkodott, 
mikor a felesége agyon vekszálta. De Baksay István 
kathedráján soha sem mennydörgött és villámlott. Apolló 
ült ott mindig nyájas és élénk ragyogással. »A rima-
szombati iskola«, — írja Törs Kálmán a Mikszáth élet-
rajzában (»Vasárnapi Ujság« 1882. évi 16. szám) — 
»egyike volt a legjobbaknak. A kik ez iskolából kikerültek, 
soha sem szűnnek meg hálával gondolni reá. Kivált Baksay 
Istvánnak történeti előadásai voltak élénk és maradandó 
hatással a gyermek kedélyére, a ki egész elragadtatásba 
tudta hozni hallgatóit. Én legalább nem emlékezem, hogy 
akár olvasmány, akár színi előadás több lelki gyönyört 
birt volna szerezni valaha, mint Baksay egy-egy előadása 
az ó-kor, vagy Magyarország történetéből. Bámulatosan 
termékenyítő hatással volt az a gyermek lelkületére, és 
Mikszáth is egész ez időkig viszi vissza első gerjedelmét 
az irodalom iránt.« És Mikszáthon és Törs Kálmánon, 
Bodon Józsefen és Kiss Józsefen és Pósa Lajoson és 
Szuhayn kívül még háromezeren hálával gondolnak a 
tanárra, kinek tanítványát megszégyeníteni, vagy meg-
alázni nem volt rendszere, mert tekintete volt az egyetlen 
fenyíték, melyet alkalmazott, kinek mindenkihez volt min-
dig egy jutalmazó, vagy bátorító szava, feddő ritkán, — 
rossz és szidalmazó soha; ki tiszteletet és tekintélyt tar-
tott a nélkül, hogy követelt volna; nem tartott rendet, 
mert a rend fölött tanítványai Őrködtek, és a ki 50 esz-
tendőn át sem betegség miatt, sem kényelemből 50 órát 
nem mulasztott. 

Hogy ne volna kedves az ilyen tanár mind a 
háromezer nadrágszaggatónak ? 

De még Rimaszombatnak is! Mert hogy ő tanár, 
és pedig olyan tanár, a ki előadásra soha sem megy 
lelkiismeretes előkészület nélkül, holott minden tárgy a 
kis újjában van már, hogy ottan igazgató is, és így 
más egyébre nem igen van ideje: mindez nem tesz semmit. 

Rá kell érnie, mert úgy akarják Rimaszombatban, 
noha ott is volna rá való ember mindenre. Ha elnök 
kell a kaszinónak: ott van Pista bácsi; a koszorús 
dalárdának: ott van Pista bácsi; az iparbanknak: ott 
van Pista bácsi; eklézsiai főgondnoknak: ott van Pista 
bácsi; titkár a nőegyletnek: »Kérjük, édes Pista bácsi*! 
És Pista bácsi 25 év óta jegyezgeti és őrzi a nőegylet 
titkait, s hűségének és titoktartásának nagyobb bizony-
ságáául ott ragyognak Pista bácsi íróasztala fölött a 
rimaszombati szép asszonyok arcképei mind ébenfa keret-
ben. Csak sorra kell őket nézni, egyszerre világos lesz a 
dolog. Nem lehet azoktól a szemektől olyan könnyen 
szabadulni. 

Sok hivatal egyszerre, vagy egymás után, pedig 
egyik sem sine cura. Ennyi tevékenység mellett kevés 
ideje maradt az írásra, pedig írónak született. Erő és 
mélység, tisztaság, természetesség, világosság jellemzik, a 
mit í r ; és pedig könnyen ír. Nyelve az a tanulmányozásra 
méltó társalgási nyelv, melyet a felföldi és erdélyrészi 



szalonoktól a nagy Magyarország nem tud eltanulni. 
Rimaszombatnak szentelvén életét, a mit írt, mind Rima-
szombatra vonatkozik. A város története, a gimnázium 
története, a kaszinó története, a nőegylet története. Törté-
netek, melyeknek tanuja és tényezője volt. 

Még a szünidőt is csak névből ismeri. Míg mások 
vakációznak, ő azalatt is készül történeti előadásaira. 
Tanulmányutakat tesz a hazában és a hazán kívül. Melyiket 
mikor, azt ő maga nem mondja meg, de elárulja az úti-
táskája. A kisebbik Brassót vagy Fiumét, egy szóval ter-
mészet- vagy történettudományi társulati kirándulást jelent. 
De a nagyobbikra (az is csak akkora, hogy nem kell 
neki hordár) már összedugja fejét a két Rima, s találgat-
ják, hogy London-e, vagy Konstantinápoly ? Suttogják, 
hogy Szent-Pétervárott is megfordult már, csakhogy ezzel 
nem mer dicsekedni itt — Tiszolcz szomszédságában. 

Mert ő — a történelem tanára —• miként merne 
szólani a Sullákról és Aetiusokról, Dantonokról és Stuartok-
ból, ha elébb személyes tapasztalatból meg nem győződik 
róla, hogy fórum és Catalaunum, Páris és London csak-
ugyan vannak a világon? 

— Van rá pénze? 
Bizony az ő ötven esztendeje alatt nem ült össze 

olyan zsinat, a mely napirendre tűzte volna azt a kér-
dést, hogy van-e a professzoroknak pénzük ? 

De Pista bácsinak volt egy dédapja ezelőtt kétszáz 
esztendővel, kit Baksav Mátyásnak hívtak s késő vénséget 
ért. Ez végső esztendeiben maga elé parancsolta a két 
unokáját, élemedett papi ember volt már az is mind a kettő: 
Mátyás az idősebbik és János a fiatalabb, és azt mondta 
nekik: »Jó fiaim! Külön-külön parancsolatot hagyok nek-
tek : Mátyás fiam, te szórjad a pénzt, ha lesz, úgy sem 
sokáig veszed hasznát, mert nem léssz hosszú életű. De 
te, János fiam, minden forintból élire verj egy hatost, 
neked szükséged lesz rá, mert hosszú ideig élsz e földön.« 
Okos törvény! Kár, hogy a nagyobbik unokának is ezt 
nem hagyta meg átok alatt áz öreg. 

Pista bácsi, már csak igy nevezzük, a rimaszombati 
asszonyok máskép nem is tudják, kiről van szó, — Pista 
bácsi a János lineáján származik le és az ősi rendelkezést 
házi törvénynyé tette. Minden forintból egy hatost! Töb-
bet soha semmi szin alatt, de egy hatost mindig élire 
verni! így aztán telik minden szépre és jóra — Kon-
stantinápolytól Londonig. 

Az említett dédapa papi diplomája 1680-ban kelt, 
utolsó levele pedig 1599-ben; mindkettő Abaujmegye 
levéltárában őriztetik. A két szám összevetéséből kivilág-
lik, hogy Baksay Mátyás 70 évig lelkészkedett, s így élete 
legalább 94 esztendőre terjedt. Kívánjuk most jubiláló 
unokájának, érje meg dédatyja esztendeit lelkének mos-
tani friss elevenségében. Ötven évig tanár, s még hozzá 
huszonöt évig nőegyleti titkár is! Meg kell neki érni a 
kilencvennégyet! 

Baksay Sándor. 

k ö n y v i s m e r t e t é s . 
Luthardt, Kompendium der Dogmatik 9. verb. Aufl. Leipzig 
1893. 410 1. Ára 7 márk, s Gandert, Verzeichniss der im Kompen-
dium der Dogmatik von Dr. Chr. E. Luthardt IX. Aufl. 1893 citirten 
Bibelstellen. Leipzig (Dörffting & Francke), 1893. 32 1. Ára 1 márk. 

Nem sajátképi dogmatikával, vagy egy modern hit-
tan! rendszernek a vázlatával, hanem az annak tanul-
mányozásához szükséges történet-dogmatikai tananyagnak 

felette gondos összeállításával van itt dolgunk, a melyből 
a rendszeres hittani alapgondolatok összefüggő rajza csak 
kidomborodik. E nemben méltán sorozható a mű Hase 
»Hutterus redivivus«-a (1828. 12. kiad. 1883.), Schmid 
»Ev. luth. egyházi dogmatikája* (1843. 6. kiad. 1876.), 
Hoppé »Ev. ref. egyházi dogmatikája* (1861.), Schweizer 
»Centraldogmen der ev. ref. líirche« (1845. s következő) 
című műve, s nálunk Masznyik E. »Evang. dogmatikája« 
(1888.) mellé, mely müveknek tanulmányozása nélkül a 
modern hittani rendszerek megértése s egy már fejlettebb 
és szilárdabb prot. hittudat szerzése lehetetlen. 

Luthardt az evang. egyházi dogmatika történeti raj-
zának az előadásában az újabb irodalomra való folytonos 
tekintettel egészen helyesen Quenstedt és Hóllas-oX, az 
óprot. luth. hittani rendszer e typikus képviselőit követi. 
Irodalmi teljesség tekintetében csaknem páratlanul áll 
Luthardt műve az újabb hittani irodalomban, úgy hogy 
itt egy egész theol. ismerettárházzal van dolgunk. 

A tananyag beosztása a szokásos keretben mozog. 
A »prolegomenák« (1—33. 1.) tárgyalják a főbb hittani 
alapfogalmakat, ú. m. a theologia, vallás, keresztyénség, 
katholicismus és protestantismus lényegét és történeti ki-
fejlődését, a melyekre aztán »a dogmatika története* 
(33—77. 1.) következik az ősker. időktől kezdve egészen 
napjainkig. E részt általános vagy alapvető résznek is 
lehetne nevezni, a melyet a szokott mederben és modor-
ban a kifejtő rész követ. Ennek főbb fejezetei: a) Az 
Istennel való közösség megállapítása Isten örökszeretet-
akaratában — theologia (77—131. 1.); b) A világ és az 
ember, mint az isteni szeretetakarat történeti valósulásá-
nak kezdete = kosmologia, anthropologia (131—'160. 1.); 
c) Istennel való eredeti közösségünk megszakadása a bűn 
által s annak helyreállítására való előkészület — hamarto-
logia (160—185. 1.); d) Az istennel való eredeti közös-
ségnek helyreállítása a Jézus Krisztusban — christologia 
(185—254. 1.); e) A Krisztusban helyreállított üdvközösség 
személyes és az egyházban való elsajátítása — soteriologia 
(255—375. 1.); f ) Az üdvközösség teljessége — eschato-
logia (375—393. 1.). A mű végén található magyarázatok 
némely scholastikus-dogmatikus terminusokhoz (p. o. cir-
cumscriptiva praesentia, concretum, connexa, connotata, 
distinctio rationis ratiocinantis, essentialiter, accidentaliter. 
forma, habitudo, habitus, qualitas, relatio, subsistentia, 
substantia completa stb.), a nagy gonddal készített tárgy-
mutató s Gandert bibliai » Verzeichniss*-a nagyon meg-
könnyítik e felette tartalmas dogmatikai kompendium ke-
zelését. 

Szerző tudvalevőleg a modern luth. confessionalis-
musnak erős híve, annak az erlangeni Frankkal egye-
temben legiskolázottabb és legrendszeresebben gondolkozó 
feje. Erősen lutheri hitvallásos ízű álláspontja főleg az 
újabb hittani rendszerek s a főbb hittani fogalmak és 
kritikai kérdések megítélésében tűnik ki egyoldalúnak, sőt 
kizárólagosnak. 

A részleteket mellőzve itt csak azon általánosabb 
természetű bevezető, történetdogmatikai és cliristologiai-
kritikai kérdésekre szorítkozunk, a melyekben Luthardt-
nak, mint rendszeres dogmatikusnak álláspontja erősebben 
domborodik ki. Az egyes hittani kérdések tárgyalásánál 
egészen helyesen ismerteti a bibliai-theologiai alapot, az 
egyházi-hitvallásszerű felfogást s a rendszeres-dogmatikai 
kifejlődést. Innen a műnek rendkívül nagy tárgyi gazdag-
sága bibliai és egyházi tekintetben egyaránt. 

A dogmatika fogalmáról, tárgyáról s a dogmatikai 
rendszer módszeréről a >bevezetés« szól, a melyben az 
újabb hittanok (p. o. Lipsius, Borner, Frank, Bothe és 



mások) az ismeretelméleti kérdéseket is befoglalják. A 
dogmatikát, »a dogmák összefüggéséről« szóló tudomány-
nak definiálja, »a melyet a ker. ember vallásos hitéből 
az Írással s az egyházzal egyezőleg kell reprodukálnia.* 
Szerintünk szűkkörü e definitió, mert hiányzik abból 
a történetkritikai és apologetikai elem. 

»Az egyházi hit élő reproduktiója* kevésbbé veszi 
figyelembe a vallásos tudatot, mint a hittannak Schleier-
macher óta egyik elsőrangú forrását. 

Szépen és meggyőzően tárgyalja »a romanismus és 
protestantismus ellentétét* (10. §.) s a két protestáns hit-
tannak egymáshoz való viszonyát (11. §.). Helyes az a meg-
határozása, hogy »a romanismus függővé teszi a ker. 
igazságot a hierarchiailag szervezett római egyháztól* és 
így az egyházi legitimitást helyezi az ev. igazság fölé, 
míg »a protestantismus a keresztyénség lényegét a Krisz-
tusban megjelent isteni kegyelem üdvigazságában látja, 
a melyről az írás normatív tekintélylyel, az egyház fel-
tételezett érvénynyel s a ker. ember személyes bizonyos-
sággal tesz bizonyságot.* Sehleiermaeher, Troesten, Möh-
ler és Martensen hittudósoknak szerző által itt idézett 
meghatározásai igen tanulságosak. 

A protestantismus hittanának belső relatív különb-
ségeit szerző úgy határozza meg, hogy »a lutheri pro-
testantismus anyagi elve nem más, mint a keresztyénség 
üdvigazsága a hit által való megigazulás alaptanában, 
míg az alaki elv az írás egyedüli tekintélye, a melylyel 
azután az egyház történeti igazsága s a ker. ember köz-
vetlen hitbizonyossága függ össze. A ref. protestantismus 
alapdogmája ellenben az Istennek absolutsága, a mivel 
a normatív tekintélyű írásnak az egyház történeti fejlődé-
sétől való merev elkülönítése függ össze.* A lutheri és 
a ref. protestantismus eme belső különbségével újabban 
Cröbel, Nitzsch, Heppe, Herzog, Schweizer, JDorner, Baur, 
Sehneekenhurger, Stahl és mások foglalkoztak. így Göhel 
szerint: a ref. protestantismusban az értelem, a lutheriben 
a kedély érdeke az uralkodó; Herzog szerint: a lutheri 
protestantismust a római egyház judaismusa, a reformátust 
annak paganismusa iránti ellentét jellemzi; Baur szerint : 
a ref tanalak a merev objektivitást, a lutheri az élő 
meleg subjektivitást képviseli, stb. Hogy ezek a megha-
tározások egyoldalúak s kevésbbé találják el a két tanalak 
történethittani individualitását és specifikus charismáját, 
nem szorúl magyarázatra. Mélyreható elvi különbségről 
azonban, mint Luthardt akarná, a két tanalaknál alig 
lehet szó. Szerintünk az unió úgy történeti, mint hittani 
elvi alapon teljesen jogosult. Mutatják azt az újabb hit-
tani rendszereknek a főbb kérdésekben teljesen egyező 
felfogásai. 

Az egyház tana s a subjektiv hittudat viszonyának 
meghatározásánál (13. §.) Luthardt művében az objektív 
egyházi = hitvallásszerü felfogás a túlnyomó. Túlságosan 
hangsúlyozza a hitvallásos könyvek »történeti szükséges-
ségét* s szem elől téveszti azoknak folytonos reformálást 
igénylő kortörténeti jellegét. Igenis, a vallásos substantia 
maradandó a hitvallásokban, de azok formulázása koruk 
theologiája által van befolyásolva. Az egyházi tanfejlődést 
tehát a hitvallások meg nem köthetik. Az írásban foglalt 
történeti kijelentés épen a norma normans, a melylyel 
szemben a symbolikus könyvek csak norma normaták, 
tehát másodrendű jelentőséggel bírnak. 

(Vége köv.) Sz. M. 

b e l f ö l d . 

Po lgá r i h á z a s s á g és va l l á sosság . 
A főrendiház ülésében Szilágyi Dezső igazságügyi 

miniszter hatalmas apologiát tartott a polgári házasság 
mellett, illetőleg arról, hogy a polgári házasság nem 
gyengíti a vallást, sőt annak erősítésére vezet. Most, mikor 
a polgári házassággal, mint már törvényesen megszavazott 
intézménynyel kell számot vetnünk, azt hiszszük, helyén 
való lesz, ha a hatalmas beszéd ide vágó részét szó 
szerint közöljük. 

»Mindenek előtt ki kell emelnem,— mondá— hogy 
ezen törvényjavaslatnak a vallási érzés kiszorítása nem 
volt a célja. Nem is fogta fel senki úgy, a ki azt pártolja. 

Mi azon meg nem ingatott meggyőződésben élünk, 
hogyha az állami kényszernek azon vékony fonalacskája, 
mely abban áll, hogy kényszerítjük a feleket a házasság-
kötés egyházi, külső ceremóniáit végrehajtani, ez sem 
nem előmozdítása, sem nem biztosítása a vallásosságnak, 
hogy ennek mellőzése nem megtámadása annak. 

Mi szándékosan az egész intézményt úgy alkottuk, 
hogy annak igen sok részében egyenes utalás foglaltatik 
arra, hogy itt a vallási oldalát az intézménynek szabadon 
hagytuk és pedig az igaz szabadság alapján, t. i. úgy, 
hogy az egyházak saját tanaik, saját felfogásaik, saját 
szabályaik szerint kultiválják hiveik vallási érzését. 

De ők kultiválják! Fáradjanak és buzgólkodjanak 
érette ! és arassák fáradozásuknak nemes és csakis önkényt 
termő gyümölcseit! Ne kívánják, hogy az állam vigye a 
híveket hozzájuk ; hanem keltsék fel, tartsák ébren a hívek-
ben azt a vallási érzést, a mely őket az egyház elé vonzza. 
A bensÖség ezen kincseit semminemű állami kényszer 
nem csak pótolni nem képes, de még a kárpótlás illúzióját 
sem képes gondolkozó emberekben felkelteni. 

Ő főmagassága, Schlauch bibornok, azt hozza fel: 
ime az állam bevallja, hogy ő nem képes a házasságnak 
minden oldalát kimeríteni, mert hiszen maguk ezen intéz-
mény pártolói mondják, hogy a házasság vallási oldala 
az egyházaknak van átengedve, ott az állam sem szabályo-
kat nem állít fel, sem semmiképen nem intézkedik. Ezt 
ő főmagassága az állam alkalmatlan voltának tulajdonítja. 
A mi felfogásunk szerint ennek más az oka és más a neve. 

A mi felfogásunk szerint ezt úgy hívják, hogy ez a 
jogállamnak a felfogása, ezt úgy hívják: a vallás- és 
lelkiismereti szabadságnak a biztosítása, ezt úgy hívják: 
az állami és egyházi hatáskörnek helyes elkülönítése, ezt 
úgy hívják: az állam uralma a polgári jogrend felett, a 
vallás teljes szabadsága a vallási élet terén! A lelkiismeret, 
a vallási érzés körébe nem avatkozik az állam, ez nem 
az ő tere. Itt még akkor sem teremt maradandó jót, ha 
jót akar, ha célja nemes. 

Kívánjuk, hogy utánozza őt az egyház és a polgári 
jogviszonyok szabályozását ne követelje magának, mert ez 
még nem az Ő tere, mert ez nem a vallásosság érdeke, 
azzal csak lepleztetik, ez hatalmi érdek érvényesítése az 
egyház részéről oly téren, hol ma már hivatása nincs. 

De ha mi ezt máskép is így nevezzük, jól tudjuk, 
hogy annak a tannak, a mire ő főmagassága célzott, 
melyet úgy nevezett el, hogy az állam hű kísérője az 
egyháznak, ennek is van jó értelme, más neve, mint az 
állam tökéletesebb volta; ismerjük ezt az ellenkező rend-
szert is. 



Méltóztassék megengedni, hogy én eszmével szemben 
eszmét állítsak fel. Nem állítom, hogy főmagasságod ennek 
minden konzekvenciáját úgy, a mint nézetem szerint az 
elvből foly, szándékozik is levonni; de mi ismerjük azt 
a másik rendszert is, az állam e szerint nem mondja ki 
a maga tehetetlenségét, vállalkozik olyanra is, a mit mi 
elutasítunk, oda adja a maga kényszerítő hatalmát arra, 
hogy minden, a mi hitbeli, minden, a mi vallási parancs, 
az állami erejével, gyakran fegyveres erejével kényszerít-
tessék a hívekre. 

Akkor megvan az a tökéletes harmónia az egyház 
és az állam között; akkor nem tehetetlen az állam, mert 
szolgálatába áll az egyháznak, hatalmával szerez érvényt 
a vallási tanoknak, a vallási szabályoknak és a maga 
igen veszedelmes fegyvereivel kényszeríti ki azok követését. 
Hanem kérem, ennek nálunk más neve van ; ezt mi nem 
úgy veszszük, hogy az állam kötelességet teljesít és vallásos 
érzésektől van áthatva. Ezt mi úgy veszszük, mint a hatás-
körén túllépő, igen gyakran üldöző zsarnoki omnipotens 
államot. Az az állam, mely tiszteli az egyház jogkörét, 
de nem engedi és nem adja világi karát arra, hogy oly 
dolgok kényszeríttessenek ki, a melyek természetüknél 
fogva kényszert nem tűrnek, az az állam, mely azt 
mondja : én rokonszenvesen állok az egyház igyekezetével 
szemben, de nem akarom, hogy az egyház nemes belső 
feladatából hatalmi érdekek kultusza nőjjön ki: ez az 
állam szerintünk az igazi jogállam, a civilizált állam. 
Az a másik állam ellenben csak a középkor visszaidézése, 
melyre nézve csak a zsarnoksági államokban találunk 
példát, soha hazánkban nem követendő példát. 

Ez felfogásunk és irányunk közt a nagy, mélyreható 
különbség ! 

Én is hiszem, méltóságos főrendek, hogy ha ez az 
intézmény életbelép — és itt sajátságosan találkozunk — 
a vallási érzésnek egy új melege fog elöállani, igen, fel 
fog lendülni, és én nem ellenszenvvel, nem irigységgel 
nézek oda, nem úgy nézem azt, mint, hogy egy francia 
írót idézzek, ha a szenteket az ördögnek dicsérnie kell; 
én rokonszenvvel, én reményekkel nézek erre. 

De ez miért fog elöállani ? Elő fog állani azért, mert 
mindenütt előállott az egyházi élet bensösége, nemessége, 
emelkedése, a hol mindazokat a becses eredményeket, me-
lyéket eddig a kényelem pihenő párnájára lefeküdt egy-
ház az .állam kényszerétől várt, most a hívek kedélyének 
és vallási érzésének kultiválásával kell elérnie. Ez az igazi 
nyeresége az egyháznak és ebből gyűlnek az egyháznak 
nagy kincsei, azok a kincsek, a melyekkel azután az itt 
oly nagy kedvteléssel mutogatott kommunisztikus és szo-
ciálisztilcus vörös zászló megfékezésére siker reményében 
törekedhetik; de azok a kincsek, a melyeket állami kény-
szerrel gyűjtenek, hamis, vagy legalább csekély értékű 
aprópénzek és nem szinaranya a vallási erőnek és a val-
lási érzésnek. 

Én Toqueville-lel tartok, a ki azt jegyezte meg, és 
ez az igazság demokratikus államban és társadalomban 
kétszeres erővel bír, hogy annál biztosabban áll egy val-
lás és egyház, annál mélyebb a vallásosság a családokban 
és egyénekben, minél kevesebbet avatkozik be az egyház 
a világi ügyekbe és nem akar az egyház másutt érvé-
nyesülni, mint épen a vallási élet terén.« 

k ü l f ö l d . 

A f r a n e i a p r o t e s t a n t i s m u s t ö r t éne t ébő l , 

Franciaország történetében a mérséklet és haladás 
politikájának egyik legnagyobb diadala lesz mindig a 
nantes-i edictum proclamátiója. A hosszú háborúk után, 
melyek kétségbe ejtették az országot, a lelkiismeret szabad-
ságának elvét eltörülte egy törvény, melyre az uralkodó 
megesküdött és melyet visszavonhatlannak nyilvánított. 
De dacára leveretéseiknek, és IV. Henrik lemondásának, 
a protestánsok nem harcoltak hiába. =>Csodálatos dolog, 
melyet a világ nem ismer el, mondja egy akkori író. 
ezek a hugenották elvesztettek minden ütközetet, és mégis 
kivívtak ügyüknek minden sikert. Annyira, hogy győztesek-
nek lehetne mondani őket, mikor legyőzettek.* A nantes-i 
edictum tényleg nem is tett semmi különbséget a protes-
tánsok és római katholikusok között. »Minden nyilvános 
tisztségre, méltóságra és hivatalra képeseknek« nyilvání-
totta őket. így tette le Franciaország, megelőzvén ebben min-
den más nemzetet, 1598-ban az alapját ama szükséges 
szabadságoknak, melyeknek diadalát csak két századdal 
később kellett a forradalomnak kivívnia. De a nantes-i 
edictum hatalmas ellenségre talált a pápaságban, mely 
hajthatatlan makacssággal arra törekedett, hogy vissza-
vonassák az a törvény, melyre a római klérus úgy tekin-
tett, mint »a legátkozottabb edictumra, mely által a lelki-
ismeret szabadsága mindenkinek meg van engedve, a mi 
a legrosszabb dolog a világon*. 

Mikor 1685. jul. 2-án Dániel de Cosnae, valence-i 
érsek így szólt collegáihoz a francia klérus nagy gyűlésén: 
»az eretnekség kipusztítása egyetlen feladatunk«: ezzel 
világosan kimutatta, milyen szerepet játszott a klérus a 
francia protestantismus kipusztításában. Az első nemzeti 
zsinat óta a református egyházak nem szűntek meg 
befolyásukat az üldöztetés dacára is nagyobbítani; sokan 
voltak hatalmasak minden provinciában, és mindig talál-
tak lelkes, buzgó embereket szolgálatukra. Calvin nagy 
neve dominált e református mozgalomban, mely mélyen 
áthatotta az egész nemzetet és dicsőséggel került ki a 
XVI. század hosszú harcaiból. 

Azt hihetné az ember, hogy a nantes-i edictum végét 
vetvén a küzdelmeknek, melyek oly soká elválasztották 
e két egyházat, lehetővé tette, hogy most egyesüljenek és 
nemes vetélkedéssel működjenek béke és türelemért Francia-
ország javára. De a klérus, mint a római traditiók örököse, 
mely csak az egységben látja az igazságot, nem akarta 
megtűrni egy eretnek egyház létezését és praelátusok és 
plébánosok mintegy szent kötelességnek tekintették annak 
megrontásán dolgozni. Nincs példa a történelemben küzde-
lemre, melyet ily kegyetlen kitartással folytattak volna, 
oly gyászos győzelemért. A nantes-i edictum visszavoná-
sáért a klérusra háramlik a felelősség, mert az nem 
hagyta abba az igyekezetet, hogy azt elkerülhetlenné tegye. 
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Ebből indult ki az a sok üldöztetés, mely alatt aztán le-
dőltek a református templomok. 

Az embrun-i érsek a még fiatal XIV. Lajos előtt 
Valentinián és Theodosius császárok rendeleteire hivatkozva, 
kik az eretnekséget az állam elleni véteknek nyilvánították, 
követelte, hogy a törvény zárja ki az eretnekeket. És 
amint Gilbert Choiseul comminges-i érsek akarta, elfogad-
ták újra a császári hagyományt, és »ama szerencsétlen 
lelkiismereti szabadságot, mely Isten igazi fiai szabadságát 
tönkre teszi*, eltörülték. 

Igy történt, hogy nem politikai szükség, hanem 
klerikális inspiráció indította meg az üldözést, mely oly 
fájdalmas emléket hagyott az ország történetében. Béke 
idején s a protestánsok loyalis magatartása közepett írta 
alá Lajos, a klérus nyomásának engedve, a nantes-i edictum 
visszavonását. Ez a nemes református egyház, melyet 
annyi szent és oly sok igaz hős ékített, a Coligny-k, 
Lanoue-k, de Béze-ek stb. egyháza arra volt ítélve, hogy 
eltűnjék a föld. színéről. Egész Franciaországban leomlottak 
a templomok a romboló átok alatt, az akadémiák elpusz-
tultak, az iskolák bezárultak, a szegény-alapokat konfis-
kálták, és kétszáz papnak kellett két hét alatt áttérnie 
vagy örök száműzetésbe mennie. El is panaszolhatták 
idegen földön a hires du Bose-el: »Milyen év volt ez 
ránk szegény menekültekre nézve. Egy év, mely alatt 
elvesztettük hazánkat, családunkat, javainkat; egy év, mely 
még nagyobb szerencsétlenségképpen elveszítette velünk 
egyhazainkat, templomainkat; egy év, mely földig borot-
válva, kőhalmazzá válva mutatja Isten házait az egész 
királyságban. Szomorú év a világ minden évei közt!* 

Követve vagy talán megelőzve papjaikat a halál meg-
vetésében, a protestánsok ezeren és ezeren vándoroltak ki, 
könnyek közt áldozván fel lelkiismereti szabadságukért egy 
oly hazát, mint Franciaország. XIII. Lajos hajthatlan büszke-
ségében nem tudta vagy nem akarta belátni az elkövetett 
hiba nagyságát. Harminc évig megtagadott minden leg-
csekélyebb engedékenységet ama vallással szemben, mely-
nek teljes kiirtását kívánta a klérus. Emberi szempontból 
bevégzettnek vehette e művet. Ha hősies papok odahagyva 
számkivetésüket, visszajöttek az üldözöttek bátorságába 
új erőt csöpögtetni, hirdetvén az evangéliumot s pusztá-
kon és barlangokban, az éjszaka és a kétségbeesés sötét-
ségeiben: áldozatkészségükről, buzgóságukról a vérpad és 
a gálya felelhetett. És ha a hívek elébb hallgatták, majd 
követték őket, most elhagyatva vezető nélkül álltak, és 
oda mentek ama templomokba, hol a pap fennhangon 
követelte jelenlétöket, és csendben gyászoltak elveszett 
szabadságuk-, megvetett vallásukért. Ha a cevennes-i hegy-
lakók kétségbeesésökben hősies ellenállást kíséreltek meg, 
mely a nagy Lajost bámulatba ejtette, kíméletlen, irgalmat 
nem ismerő háború biztosította a király vallásának győze-
delmét mindenkivel szemben. 

Hogy a francia protestánsok életképességét megítél-
hessük e történetben, vissza kell gondolnunk azon kínos 
agóniára, mely elhitette, hogy XIII. Lajos uralkodásá-
nak utolsó éveiben még az emléke is ki volt törülve. 

Mert az 1715. március 8. nyilatkozatában XIII. Lajos 
fenhangon hirdeti : »kiirtották a mondott vallás minden 
gyakorlatát. Igaz volt. Egész Franciaországban nem volt 
egy pap, nem volt egy templom, egy iskola sem. Az 
egyház a kereszt uralma alatt állott, és a »puszta* korszaka 
megkezdődött. 

(Folyt, köv.) Maszcík Leona. 

r é g i s é g e k . 

Alvinczi Pé ter , a kassa i m a g y a r pap . 

(Folytatás és vége.) 

VI. Kassa ismét a királyi kézbe jut ; de Alvinczi összekötte-
tése a Bethlenekkel megmarad. Bethlen Pétert Illésházy Katalin-
nal összeesketi. »Egy rövid úti predicatio és házassági frigy-
kötés előtti intés«. »Quadragesima predicatio.* Ismét confes-

.sionalis versengés. Postillák. Alvinczi halála 1634. 

Kassát a hét vármegyével, még 1629. év decemberé-
ben visszabocsátották Bethlen Istvánék a királyi kézbe; de 
azért az Alvinczi Péter összeköttetése a fejedelmi Bethlen 
családdal nem szakadt félbe. Ezt bizonyítja az, hogy midőn 
gróf Bethlen Péter, az öreg Bethlen István egyik fia, gróf 
Illésházy Katalint nőül vette, Alvinczi Péter eskette őket 
Trencsén várában. 

Ugyanekkor az útban prédikált is Alvinczi a nász-
nép előtt. Mind a prédikációja, mind pedig az esketési 
beszéde nyomtatásban is megjelent, a következő címek 
alatt: »Egy rövid úti prédikáció, Vízkereszt után a harma-
dik dominicából, mely lött Szepes vármegyében Tepliczén 
Alvinczi Péter pap által*. 

»Mellé járul: az Méltóságos Gróf Bethlen Péter 
úrnak. Méltóságos Gróf Illyésházi Catharina asszonynyal 
hittel lött házasságbeli frigykötés előtt való intés. Ugyan 
Alvinczi Péter pap által. Cassoviae, Anno Domini 1632.« 
4-rét A—F. 6 iv, 24 számozatlan levél. 

Ajánlva van az tekintetes és ngos Kapy Andrásnak 
az méltóságos erdélyi fejedelem belső-tanácsának, Kolozs-
vármegye főispánjának, Erdélyország főárendatorának. 

Valamikor a hallgatók figyelmesen és lelki örömmel 
veszik a prédikált igét — mondja Alvinczi — az az Isten 
lelkének titkos munkája. Ezen belső tanító-mesternek 
tulajdonítja, hogy a lakodalomból jővén. Szepesmegyében 
Tepliczén, Kapi András a vízkereszt után 3-ik vasárnapi 
evangéliumot lelkiépülettel hallgatta és kérte, hogy azt a 
prekikációt írja le, melyet Alvinczi meg is cselekedett. 

Ezen egyházi beszéd alapigéje a Máté VIII. v. 1—13. 
versében található evangélium. Ennek alapján fejtegeti 
Alvinczi: I. Mineműnek kellessék az embernek magát meg-
ismernie ? II. Mint kellessék a megismert állapotában 
magát viselnie ? III. Az élet után micsodás állapotnak 
kell következnie ? 

Az esketési beszédből, Alvinczi eljárását ismerjük 
meg az uj házasok összeesketésénél. 

Beszéde bevezető részében azt fejtegeti Pál apostol 
nyomán, hogy »tiszteletes a házasság minden rendek 
között*. Majd az új párhoz szólva mondja, hogy »minden 
virtusok közt nagy-jó, dicséretes és hasznos a szeretet: 
mindörökké megmarad«. Aztán különösebben »a házasok 
közt való kölcsönös szeretetről beszél« szent írásbeli és 
profán példákkal igazolva annak boldogító voltát. 

E beszéd után egy leterített szőnyegre előállott az 
új pár s Alvinczi megkérdező őket a) »szabadságukról* 



azaz. hogy nincsenek-e másnak elkötelezve; b) kérdezé 
a felek »egymáshoz szeretetből való szabad akaratját». 

Ezután a hitletétel — az eskü —- következett. Majd 
letérdepeltette őket és rövid imádságot mondott velük 
házas életük boldogságáért. 

Ugyancsak 1632-ben jött ki egy régibb műve is a 
>Quadragesima vasárnapra tartozó szent Evangyéliumnak 
Magyarázattya, Hét Predikáczió szerént; melyből meg-
tetszik, az kisértet miben álljon, az böjtnek igaz értelme 
mi légyen és az angyali szolgálatról mit kelljen érteni. 
Rövid tanúságokkal traktáltatott Kassán Alvinczi Péter 
pap által Anno 1628. közönségesen kinyomatott A. 1632. 
Cassoviae«. 

Ajánlva van az tekintetes és nagyságos Telegdi 
Anna asszonynak, Bedeghi Nyári István szabados zászlós 
űr, szentelt vitéz, szabolcsvármegyei főispán, kir. tanácsos 
és komornyik kegyes házastársának, Isten ekklézsiája 
dajkájának stb. 

Azért ajánlja pedig Alvinczi e művét Nyárinénak; 
mert az Isten szent igéjében gyönyörködik ; külső országok-
ban jó indulatű ifjakat nevel, hogy jószágait papokkal és 
tanítókkal elláthassa; Kassán egy halotti prédikációt az 
utcán meghallgatott, a miért a nép nem kevéssé dicsérte. 
»Isteni kegyes indulat ez, mint a Mártháé és Máriáé: 
munkájával is óhajtja hiressé tenni Alvinczi Péter pap«. 

A confessionalis versengés azonban még most sem 
szünetelt Kassán. A szigorú lutheranismusboz ragaszkodó 
uralkodó párt 1632-ben egy új articulust iktatott a városi sta-
tútumok közé, mely így hangzik: »Minthogy egy ecclesiában 
vagyunk itt az királyi szabad városban, szükséges, hogy 
egy cerimoniákkal is éljünk mindnyájan, mire hittel is 
köteleztük magunkat — az város igazságát felváltván. 
Azért azt akarja a nemes község, hogy minden concivis 
ember ahoz tartsa magát és a szerint éljen vele. A ki 
pedig különben cselekednék: biró úr és a nemes tanács 
érdeme szerint megbüntesse*.1 E szigor csak ellenhatást 
szült. A kassai magyaroknak a calvinismushoz vonzódott a 
a lelke. Alvinczi káplánjai sem tárták meg e szabályt, 
kenyérrel oszták az űrvacsorát; a nép pedig falvakra 
járt űrvacsorázni, mintsem ostyát vegyen. 

Alvinczi végre — mintha érezte volna, hogy reá 
nézve is közéig a vég — prédikációi kiadásán fáradozott. 
Meg is jelentek ezek következő cím alatt: 

»Postilla azaz: egymás után következő prédikácziók 
az úrnapi szent evangyéliomok szerint, rövid magyaráza-
tokkal, meiyek a nemes szabad királyi városban Kassában 
prédikáltattak Alvinczi Péter pap által. És mostan kinyo-
mattak ő maga gondviselése által Kassán, Schultz Dánielné 
Tipographiájában. MDCXXXIII*. Kis 4-rét. 

Ajánlva van ez is Telegdi Anna asszonynak, Bedeghi 
Nyári Istvánnénak stb. mint kegyes patronájának. Minthogy 
— a német szó-beszéd szerint, — minden ígéret adós-
sággá válik: Alvinczi pedig azt igérte »Quadragesima 
vasárnapi predicatioinak* ajánló-levelében, hogy nevét 
még egy munkája által hiressé teendi. Ez okból V. Károly 
császárnak VII. Kelemen pápához 1527-ben irott levelét 
akarta lefordítani; de ez rövid Írásnak tetszett ígéretéhez 
képest. Azután Methodiusnak Tyrus város püspökének 
írása akadt szemébe... Végre is a világi elmúlandó dolgo-
kat félretevén, kezébe vevé hivatala szerint való sz. mun-
káját és a mit egy esztendő forgásában a nemes kassai 
magyar ekklézsiában predikála egybeszedegetvén, egy 
könyvecskében ajánlja Nyárinénak — remélvén, hogy 
miután az Isten igéjének hallgatásában és olvasásában 
gyönyörködik, nem lesz munkája kedvetlen; annyival 

1 Kassa város levéltárából, (Pajkos Endre úr közleménye.) 

inkább: mert»magyar nyelvünkön felettébb szűken vannak 
a könyvek*. (1633-ban.) 

A 3-ik számozatlan levél 2-ik lapján »a kegyes 
olvasóhoz« intézett élőbeszédben felállítja és fejtegeti azon 
tételt, hogy az anyaszentegyházat szó és írás által kell 
építeni. Ó ennek megfelelőleg »a mi eddig szózat által 
lött, irás szerint« is kiadja. Ennélfogva az ő praelatmá-
nak Ssepsi Mihály abauj-tornavármegyei (ref.) esperes 
censuraja és több atyjafiai (lelkésztársai) kérése után kiadja 
prédikációit. Minthogy pedig az ellenkező atyafiak kezébe 
is fog kerülni munkája, kik az evangélium sáfárit a többek 
közt azzal böcsmérlik, hogy nincs igaz hivataluk a papi 
tisztre, azt bizonyítja be az előbeszéd folyamán, hogy mind 
Luthernek, mind Calvinnak volt igazi hivataluk a papi 
tisztre s ezek után successive van az evangélium sáfárinak 
s igy neki is. 

A 10-ik számozatlan levelen »a könyvnek rendiről 
való intés* jő. Eszerint: Minthogy Ágoston doctor, minden 
üdvezülendő főbölcsességét kettőben t. i. Istennek és ön-
magának ismeretében helyeztette: ennélfogva a régi 
jámborok az egész esztendőre úgy rendelték el vasárnapon-
ként az evangéliumokat, hogy azok Istenről és azután 
az emberekről szolgáltassanak tanúságot és ezért »Post-
IIla<-nak, azaz amazok után valónak nevezték. Ezt követi 
Alvinczi is. 

E »Postillák« I. kötete 43 egyházi beszédet tartal-
maz s a 705-ik lappal végződik. 1634-ben azonban kijött 
a II. kötete is. 

A 11. kötet címe ez: 
»Következik Az Postillának Második Része, Melyben 

foglaltatnak az Nyári Predicatiok Szent Háromság vasár-
naptól fogva Advent első Vasárnapig. Nomtattatott Schultz 
Dánielné Tipographiájában. MDCXXXIV.« 4-rét 549. lap. 

A második kötet szintén gróf Telegdi Annának, 
Bedeghi Nyári Istvánnénak van ajánlva s 27 prédikációt, 
a kettő együtt 70 egyházi beszédet tartalmaz.., 

• E prédikációkban Avinczi erőteljes magyar nyelven 
beszél. Sem Luthert, sem Kálvint nem idézi, hanem a 
sz.-írást, hogy igazolja, miszerint egyháza és tanítása 
egyenesen bibliai alapon áll. Különös gondot fordít az 
apostoli és egyházi atyák tanításaira is, hogy kimutassa: 
miszerint azok tanításaival a protestáns egyház megegyezik. 
Idézeteit latin és magyar nyelven teszi; a lap-széleken 
a helyet (fejezet, vers stb.) följegyzi. A Bibliából — ügy 
látszik — közvetlen fordít s a kanonikus könyveken kívül 
az apokriph Syrach könyvét is idézi. Postilláiban egyre 
véd és támad s túlnyomó a polemikus tartalom, bár 
néhol csak egy-két szóval ad polemikus irányának kifejezést. 
Polemikus vonatkozású 40 prédikációja és csak 30 nem az. 

Alig jelentek meg mondhatni a »Postillák« — megje-
lent Kassa városának gyászra hívogató körlevele is a szom-
széd városokhoz.. . Istennek »a nagy hatalmú úrnak de-
cretumaból, az mi nemes, becsületes lelkitanítónk, kegyes 
pásztorunk — mond a város — az néhai tiszteletes 
Alvinczi Péter urunk, szerelmes házastársának, fiainak s 
neveletlen unokájának nagy keserűségekre s minekünk 
elfelejthetetlen sóhajtásunkra, die 22 mensis Novembris 
ezen ő változás alá vettetett életét, az örökkévaló és 
állandó élettel elcserélte. Elvétetett ez mi ecclesiánknak 
fővezére és Istenünk nyájának hűséges pásztora, városunk-
nak érdemes tanácsosa, az isteni tiszteletnek szerény 
gyakorlója, az ki mind értelemre nézve, nemcsak itt ez 
mi helyünkben, hanem még idegen helyekben is dicséretes 
hirrel s névvel tündöklött. Bizony elhagyva az mi városunk-
nak ékessége, ecclésiánknak bástyája, megért tanácsságának 
mivolta . . . De mivel az Istenünk jóvoltának és decretumá-



nak igy tetszettt, az Ő akaratjának illendő és méltó helyt 
adnunk. Annakokáért. . . rendeltük ad diem 26 hujus 
mensis novembris, Istennek engedelméből hideg tetemének 
tisztességgel földben állítását 7 órakor reggel. Minek okáért 
kegyelmeteket, kérjük, hogy a megnevezett napon is 
Kassán jó idején jelen lenni . . . méltóztassék« . 

Kassa és a magyar protestantismus sokat vesztett. 
Alvincziban igazán Kassa és a protestáns egyház bástyája 
dőlt össze. Nemesen küzdött szóval, tollal, tanácscsal, hogy 
szolgáljon a szent ügynek: hazájanak és egyházának. 
Alacsony sorsból emelkedett fel és Európa egyik legnagyobb 
fejedelmének volt méltán bizalmas tanácsosa. Magyar 
volt minden ízében s mint fejedelmi barátja küzdött egy 
egységes Magyarországért: úgy Ő is küzdött egy egységes 
»magyar egyházért«. Nem állt a külföld zsoldjában, mint 
nagy ellenfele Pázmány. Kortársai nem értették meg s a 
prot. egyház egymással civódó felekezeteit legyűrte a 
clerus ... De előttünk áldott örökké »Alvinczi Péter, a 
kassai magyar pap«. 

Vajha tanulnánk példájából! 
H. Kiss Kálmán. 

i r o d a l o m . 
** Protestáns Szemle. Irodalmi társaságunk e havi 

füzetének juniusi füzetében Pokoly József geszti lelkész 
befejezi a magyar prot. házassági jog történetét, most a 
házassági bíráskodást ismertetve. Dr. Horváth József pápai 
theol. tanár második közleményben az egyetemes lelkészi 
gyám- és nyugdíjintézet szervezési módjáról és megálla-
pítandó jövedelem forrásairól értekezik. Zoványi Jenő 
tiszaföldvári lelkész a debreceni hitvita ügyében, Várnai 
Sándor pedig némely házasságjogi kérdésekben felel Révész 
Kálmánnak. Széli Kálmánnak az egyetemes lelkészi gyám-
intézetről szóló Horváth-féle cikkre tett rövid észrevétele 
után Kenessey Dezső felolvasása van közölve a reformáció 
hatásáról a közoktatásra. Végül rövid hazai és külföldi 
irodalmi szemle. 

** Magyar Tájszótár. A m. t. Akadémia meg-
bízásából Szinnyei József egyetemi professzor által szer-
kesztett eme nagybecsű nyelvészeti munkából megjelent 
az V. füzet, mely a Fonadék—Hagy szók közötti szó-
készletet foglalja magában. Nyelvészeknek, íróknak meg-
becsülhetlen tudományos segédkönyv.- A Tájszótár előfize-
tési ára évenként 4 frt, mely összeg Hornyánszky Viktor 
könyvkiadó hivatalába küldendő. 

** Imák és gyász-beszédek Kossuth fölött, mint 
tudva van, csaknem minden prot. templomban tartattak 
a nagy hazafi halála alkalmával. E beszédek közül sok 
ki is nyomatott. Az utóbbi hetekben hozzánk is több be-
küldetett, melyekről a következőkben adunk számot. A 
Szemes László szentjánosi lelkész által írt és elmondott 
ima és beszéd nemes egyszerűsége által tűnik ki. Ihébusz 
János zólyomi lelkész imáját és gyászbeszédét magasztos 
pathosz jellemzi. A Józsa Károly deési s. lelkész által 
a Kossuth ravatalára helyezett »Ciprus-ág« hazafias me-

1 Kassa város levéltára. 

legsége és vallásos bensősége által ragadja meg az olvasót. 
A Nagy Károly ref. kovácsházi lelkész imáját és beszédjét 
az érzések keresetlen kifejezése s a jellemzés hűsége teszik 
kedvessé. A Weber Sámuel szepes-bélai lelkész német 
nyelvű beszédjében az emelkedett gondolkozás és biblikus 
íz hat jótékonyan az olvasóra. Annyi bizonyos, hogy a 
magyar protestantizmus Kossuth iránt mint nagy hazafi 
és jó protestáns iránt impozáns módon fejezte ki a maga 
kegyeletét; a liturgiális irodalomban pedig egész sereg 
ima, gyászbeszéd és emlékbeszéd örökíti Kossuth emlékét. 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
megjelent a V. k. 13., 14., 15. füzet és a VI. köt. 1-ső 
füzete, vagyis az egész munka 73—76-ik füzete, melyek 
az Eckenbrecher—Ellenkérdések közötti anyagot tartal-
mazzák. A füzeteket számos művészi kivitelű melléklet 
díszíti. Nagyon szépek az »Ékítmények «-et ábrázoló II., 
III., IV. sz. színes mellékletek, valamint az egyiptomi épí-
tészetet feltüntető tábla. A Pallas nagy Lexikona 240 
három-négy íves füzetben jelenik meg, ára füzetenként 
30 kr., megrendelhető a Pallas részvénytársaságnál Buda-
pesten, vagy bármelyik könyvkereskedés útján. 

** Magyar írók élete és munkái Szinnyei Jó-
zsef múzeumi hírlapi könyvtárőrnek a m. t. Akadémia 
megbízásából írt e hézagpótló irodalom-történeti művéből 
megjelent a 26-ik füzet (III. k. 8. füzet), melyben Gegus— 
Gockler közötti irók életrajza és műveik jegyzéke közöl-
tetik. A füzetben ismertetett nevezetesebb irók: Gelei 
József, Gélich Richárd, Gelléri Mór, Geőcze István és Sa-
rolta, Gércsi Kálmán, Gergei Albert, Gergely Károly, 
Lajos és Sámuel, Gerlóczy Gyula, Károly és Zsigmond, 
Gerő Károly, Ghyczy Kálmán, Girókuti Ferencz, Glatz 
Jakab, Góbi Imre stb. A »Magyar írók élete és munkáid-
ban eddig már 6324 iró életrajza jelent meg. Az egész 
mű 6 kötetre van tervezve, megjelenik minden negyed-
évben öt-íves füzetekben előfizetési ára 5 füzetre 2 frt 
50 kr , 10 füzetre 5 frt. Az előfizetések Hornyánszky V. 
könyvkiadó hivatalába küldendők. 

** Őszinte ötletek Irta Ladányi, kiadja Nagy 
Lajos dabronyi ev. lelkész, ára 40 kr., kapható a kiadó-
nál Dabronyban, u. p. N.-Alásony (Veszprém m.). — Ez 
a kis nyolcadrétű füzetke egy sokat olvasott, nemes ér-
zésű, gondolkodó léleknek aforizmáit és reflexióit tartal-
mazza. Azoknak van szánva, a kik az igazság után töre-
kesznek, s azt ki merik mondani; a kik az emberiség 
javán munkálkodnak, mert ismerik gyarlóságait; a kik 
rendületlenül hisznek egy szebb, egy jobb jövőben. Van 
ezekben az ötletekben bizonyos természetesség, egyenes-
ség, eszményies irányzat, vallásos íz és bibliai kenet. Nem 
annyira szellemeset, mint igazat kiván mondani szerzőjök. 
Ötletei felölelik a gyermek, ifjú, férfi és öreg kort, a 
nőt és a férfiút, a családot és a társadalmat, az erényeket 
és a bűnöket, a hitet és tudományt stb. stb. Vannak benne 
csekélyebb értékű reflexiók is, de vannak megszívlelésre 
méltó arany igazságok is. Készséggel ajánljuk az érdeklő-
dők figyelmébe. 

** Népoktatásügyi községi közigazgatás kézi-
könyve című munkám — nyomdai akadályok folytán — 
csak f. évi julius hó első napjaiban fog megjelenni. E 



munka is, miként a »Tanítók (Tanítónők) jogai és köteles-
ségei* című könyvem, melynek mintegy kiegészítő részét 
képezi — a fennálló törvények, szabályrendeletek, rendele-
tek, utasítások, elvi jelentőségű határozatok és döntvények 
alapján van szervesen és összefüggőleg összeállítva, oly 
módon, hogy itt is minden tétel után zárójel közt közölve 
van az illető törvény megfelelő szakasza, vagy a rendelet, 
döntvény stb. kelte és száma, s így belőle a kellő fel-
világosítás azonnal megszerezhető. Áttekinthetők benne 
mindazon rendtartási és kezelési nyomtatványok és minták, 
melyeknek használatba vétele népoktatásügyi községi 
közigazgatási szempontból kötelező stb. Használják: a 
községi előjáróságok, községi és körjegyzőjelöltek, szolga-
biróságok, egyházi és városi hatóságok, vármegyék és 
törvényhatósági közigazgatási bizottságok, továbbá: az 
elemi-, felső nép-, polgári iskolai és iparostanonc iskolai 
tanítók, kisdedóvók, tanító- és tanítónőképzőintézeti növen-
dékek, iskolaszékek, állami iskolai gondnokságok, iskola-
fentartók és tanfelügyelőségek. Kapható nálam (Kolozsvár, 
kir. tanfelügyelőség) 2 frt 20 krajcárért. Kolozsvárt 1894. 
junius 14-én. Dr. Szabó Mihály, Kolozsvármegye kir. 
segédtanfelügyelője. 

k ü l ö n f é l é k . 
* Személyi hírek. Az alsó-borsodi egyházmegye 

esperesévé 54 szavazat közül 51-el Tóth Dániel mis-
kolczi ref. lelkészt, tanácsbiróvá pedig Kérészy Barna 
tiszanánai lelkészt választották meg a gyülekezetek pres-
byteriumai. — A pozsonyi ev. egyház a minap elhunyt 
Samarjay Károly helyébe Láng Lajos budapesti egye-
temi tanárt és országgyűlési képviselőt választotta fel-
ügyelőjévé. — Bodor János zágoni lelkész a sepsiszent-
györgyi Mikó-kollégium tápintézetére 500 frtos alapítvá-
nyát 1000 frtra egészítette ki. — Szász Domolcos erdélyi 
püspök f. hó 25 én avatta fel a diósadi üj templomot. 
— A debreczeni reform, főiskolán az 1894/95-ik tanévre 
igazgatóvá dr. Öreg János, a theologia igazgatójává Csíky 
Lajos, a jogakadémia igazgatójává T. Kovács Sándor 
választattak meg. Szivből üdvözöljük őket uj állásaikban. 

* A polgári házasságról szóló törvényjavaslat 
végre elfogadtatott a főrendiház által is, 22-én általános-
ságban, 23-án részleteiben is. A küzdelem igen erős 
volt, mert csak 4 szótöbbséget tudott nyerni. Beszéltek a 
javaslat ellen Zichy Pál Ferenc gróf, Széchen Antal gróf, 
Rudnyánszky József báró, Csáky Pallavicini Zsigmond 
őrgróf; mellette pedig Gajzágó Salamon, Vay Béla báró 
és Zelenka Pál tiszai ág. evang. püspök, kinek szép 
beszédére még visszatérünk. Szilágyi Dezső újból egyikét 
mondotta bámulatos logikájú beszédeinek, egymásután 
döntve meg az ellenfelek érveit. A javaslat általánosság-
ban elfogadása kitörő örömmel töltötte el úgy a fővárost, 
mint a vidéket. 23-án vette a főrendiház részletes tárgyalás 
alá a javaslatot s csekély vitával, a gróf Andrássy Aladár 
által indítványozott eme betoldással: »Ezen törvény a 
házasságkötésre vonatkozó vallási kötelességeket érintet-
lenül hagyja*, részleteiben is elfogadta s így egy időre 
végét szakította annak a folytonos izgalomnak, melyben 

éltünk már hetek és hónapok óta, Megvan tehát a polgári 
házasság, csak a szentesítés és az életbeléptetés kell még 
hozzá. A szentesítés meg is lesz, de hogy az életbelép-
tetés mikor történhetik meg, azt bizonyosan még senki 
sem tudja. Egy év alatt kellene ugyan életbe lépnie, de 
hogy az megtörténhessék, még igen sok mindennek kell 
addig megváltoznia. Még ott van a polgári anyakönyvek 
behozatala, a gyermekek vallásának rendezése s mindenek 
felett a közigazgatás átalakítása, a mi nélkül a polgári 
házasság életbe léptetésére gondolni sem lehet, De bár-
mikor lépjen is életbe, az bizonyos, hogy nekünk is meg 
kell tennünk és pedig már jó előre a jövőre vonatkozó 
intézkedéseinket. Legközelebb szólani is fogunk azokról 
s olvasóinkat is szivesen felkérjük a hozzászólásra. 

* Báró Vay Miklós emlékezete. A tiszántúli ref. 
egyházkerület e hó 24-én tartotta meg báró Vay Miklós-
nak, a halhatatlan érdemű férfiúnak gyászünnepélyét 
Sárospatakon, meghíván arra a többi kerületeket is. A 
dunamelléki egyházkerület az idő rövidsége miatt nem 
képviseltethette magát a kegyeletes ünnepélyen, hanem 
hálájának s fájó érzéseinek őszi közgyűlésén a jegyző-
könyvben fog kifejezést adni. Ezzel kapcsolatban felem-
lítjük, hogy a pesti reform, egyház, ugyancsak 24-én a 
rendes istenitisztelet keretében újította fel a, nagynevű 
halottnak emlékezetét, Szász Károly püspök úr egyházi 
beszédében meleg szavakban emlékezvén meg egyhazunk 
elhunyt nagy fiáról, míg a végső imát teljesen az emlé-
kezetnek szentelte, hálákat adván a Gondviselésnek a 
boldogultnak engedett hosszú és hasznos életért, s kérve 
számára az örök jutalmat, mit az Úr az ő hív szolgájá-
nak, hitünk szerint bizonyára meg is adott. 

* Baksay István 50 éves tanári jubileuma. 
Folyó hó 23-án ünnepelte a rimaszombati egyesült prot. 
főgimnázium régi hü s kedves tanárának, Baksay István-
nak 50 éves tanári jubileumát. A fényes ünnepélyen részt 
vett nemcsak a főgimnázium, hanem az egész város, a 
megye, a ref. és ág. ev. egyházmegye, több főiskola s 
maga a tanügyi kormány is, üdvözlő iratot intézve a 
köztiszteletben és szeretetben álló jubilánshoz. 22-dikén 
este a tanuló ifjúság fáklyásmenettel tisztelte meg az agg 
professzort, 23-án pedig a ref. templomban üdvözölték 
a különböző küldöttségek, tisztelvén benne vagy a »sze-
retet, jó professzort* vagy a »kedves Pista bácsit«. Volt 
tanítványai s tanártársai gyönyörű arckép-albummal lep-
ték meg a jubilánst s nevére 700 frtnyi ösztöndíj ala-
pítványt tettek, mit a jó öreg a sajátjából azonnal 1000 frtra 
egészített ki. A jubileum alkalmára írta Baksay Sándor-
úr Lapunk más helyén közölt érdekes cikkét, s az íróval 
együtt mi is szívből óhajtjuk, hogy az agg professzo 
éljen még sokáig boldogan s érje meg erőben, épségben 
a 94-et. .! , . : 

* A felekezeti tanárok nyugdíjtörvényét a fő-
rendiház f. hó 24-én általánosságban és részleteiben is 
változatlanúl elfogadta. Szász Károly püspök úr óhaj-
totta volna bevinni a törvénybe, hogy a nyugdíjalapra 
a tandíjmentes tanulók ne fizessenek, azonban a minisz, 



ter felvilágosítása után, mely szerint az egyes iskoláknak 
meg lesz adva a jog, hogy a tandíjmenteseket a járulé-
kok fizetése alól esetleg teljesen is felmenthessék, a gaz-
dagabb tanulókra róván ki az így be nem folyó összeget, 
módosításától elállott s a törvény változatlanul elfogadtatott. 

* A »Religió« és a polgári házasság. A hithű 
»Religió« alig talál szavakat, hogy a polgári házasság 
elfogadása miatt érzett fájdalmának, vagy talán helyeseb-
ben mondva dühének kifejezést adjon. Elvakult haragjában 
minősíthetetlen szavakkal ront a kormányra, a protestán-
sokra, sőt ledobva magáról a sokszor fennen hangoztatott 
katholikus loyalitás álarcát, a felkent apostoli királyra is 
rádobálja felkavart epéjének piszkos sarát, megfenyegetve 
egyházi átokkal, anarchiával és még sok ily loyális biz-
tatásokkal. Nem akarunk beleavatkozni a »Religió« dol-
gaiba, de talán jobb lett volna, ha vezércikke jeligéje 
helyett Pál apostolnak a Rómaiakhoz intézett levele 13-ik 
részének első hét versét vette volna elő; azokat a ver-
seket igen üdvös volna ma is elolvasni és lelkükre venni 
a »rómaiak«-nak. 

* A lelkésztanítóságok ügyében a kultuszminiszter 
f. hó 5-én 17,260. sz. a. egy újabb intézményt bocsátott 
ki az egyházi főhatóságokhoz, melyben kijelenti, hogy ezen-
túl csak kivételes és rendkívüli esetekben s előzetes folya-
modás útján engedi meg a lelkészi és tanítói állomások 
összekapcsolását s felhívja az egyházi íőhatóságokat, hogy 
f. é. szeptember hó 1-éig intézkedjenek önálló tanítói 
állomások szervezése iránt ott, a hol a lelkészi és tanítói 
állomás akár ideiglenesen, akár rendszeresen össze volt 
kapcsolva. A hol pedig a külön tanítói állomás szerve-
zése teljesen lehetetlen volna, tegyenek a főhatóságok 
minél előbb előterjesztést a kivételes tanítási engedély 
megnyerése iránt. Valóban igen itt van már az ideje, 
hogy a lelkésztanítóságok ügye rendeztessék s papjainak 
visszaadassanak annak a pályának, a melyre készültek 
s a melyen magán is oly sok a tenni való. 

* Református kisdedóvónó'-képezde Debreczen-
ben. Mint privátim örömmel értesültünk, a Fröbel-nőegy-
let 10,000 frt alapítványt ajánlott fel a debreczeni reform, 
egyháznak azon célból, hogy felsőbb leányiskolájával 
kapcsolatban óvónő-képezdét alapítson. Az egyház öröm-
mel fogadta az ajánlatot s most a várost akarják fel-
kérni, hogy a képezde mellé szükséges mintaovodát meg 
ő építtetné fel. Igen helyes, nagy szükségünk van tiszta 
evangéliumi szellemű óvónőkre, hogy gyermekeink már 
legelső neveltetésük alkalmával is az Úr félelmére vezé-
reltessenek. 

* A budapesti ref főgimnáziumban e hó 21., 22. 
és 23-án tartattak meg a szóbeli érettségi vizsgálatok 
Farkas József theol. akad. tanár, mint egyházkerületi 
képviselő és Beöthy Zsolt kormányképviselő elnöklete 
alatt. — Az írásbeli vizsgálatra 36 tanuló bocsáttatott, 
kik közül azonban 7 elbukván, a szóbeli vizsgálatra 29 
tanuló maradt. A szóbeli vizsgálat alapján jelesen érett-
nek találtatott 1 ; jól érettnek 5 ; érettnek 17; 2 tanuló 
két hóra, 4 pedig egy évre visszavettetett. 

* Tanfelügyelő' jubileuma. Réthi Lajos, kir. ta-
nácsos, Hunyadmegye kir. tanfelügyelője, reformált anya-
szentegyházunk lelkes és hü fia, f. hó 20-án ünnepelte 
meg hivatali szolgálatának 25 éves jubileumát. Eléggé 
meg nem becsülhető érdemeket szerzett magának a ma-
gyar nemzeti közművelődés sikeres előmozdítása által 
előbb Fogaras-, Brassó- és Felső-Fehérmegyékben, később 
a nemzetiségi tekintetben époly szomorú körülmények 
közt élő Hunyad vármegyében. Jubiláris ünnepélyét több 
mint 100 tanító rajongó szeretete mellett, Hunyadmegye 
és Déva város egész társadalmának osztatlan tisztelete és 
nagyrabecsülése tette impozánssá és nemzeti kulturánk 
diadalmas örömünnepévé. Mint a dévai ref. egyház pres-
byteriumának 20 év óta egyik leglelkesebb tagja, egyház-
megyei és egyházkerületi világi képviselő, anyaszentegy-
házunk valóságos oszlopembereként teljesítette egyházi és 
hitsorsosi kötelességeit. Mi is szivünkből gratulálunk a 
derék férfiúnak, kit 53 éves korában a szerető hitves és 
szép reményű gyermek boldogító ragaszkodásán kívül, a 
magyar nemzeti kultura minden igaz barátjának tisztelet-
teljes nagyrabecsülése vesz körül. Isten tartsa és áldja 
meg őt még számos éveken át, hazánk és anyaszentegy-
házunk örömére! 

* Evangélikus egyetemes lelkészi értekezlet 
Az ág. h. evang. testvérek a zsinat utolsó ülésszaka alkal-
mából Budapesten véglegesen megalakult. Elnökévé Trss-
tyénssky Ferenc pozsonyi, alelnökévé Gyurátz Ferenc 
pápai, jegyzőjévé Laukó Károly kecskeméti lelkészt válasz-
tották. Működésének irányelveiül a következőket állapította 
meg: »1. Az értekezlet célja az egyházias hitélet ápolása, 
a testvéri összetartozás érzetének fejlesztése s a gyakorlati, 
különösen lelkipásztori kérdések megbeszélése által Isten 
országának terjesztése. 2. Az értekezlet tárgya : Az esperes-
ségi és kerületi lelkészi értekezletek vagy egyes lelkészek 
által felhozott aktuális kérdések, melyek az értekezlet 
napját megelőzőleg lehetőleg két héttel az elnökhöz be-
nyújtandók. 3. Az értekezlet tagjául tekintetik: hazai evan-
gélikus egyházunk minden felszentelt lelkésze. 4. Az érte-
kezlet tisztviselői: elnök, alelnök és jegyző. Valamely 
rendes tisztviselő akadályoztatása esetén az értekezlet 
»ad hoc« választhat tisztviselőt. 5. Az értekezlet meg-
tartatik rendesen az egyetemes gyűlés alkalmával az 
elnök által meghatározandó órában. 6. Az értekezlet 
ülései nyilvánosak*. Az erők tömörítését, a lelkipásztori 
tevékenység fokozását s a testületi közszellem erősbítését 
célzó egyesülést rokonszenvesen üdvözöljük, működésére 
Isten áldását kívánjuk! 

* Református egyháztanács. A budapesti refor-
mátus egyháztanács jun. 24-én délelőtt tartotta meg a szünet 
előtt utolsó ülését, melyen Szász Károly püspök és Darányi 
Ignác algondnok elnököltek. A tanács tagjai megelőzőleg 
részt vettek a Kálvintéri templomában lefolyt istentiszte-
leten, a hol Szász Károly egyházi beszédet mondva, úgy 
abban, mint az azt követő imában felelevenítette a magyar 
református egyház volt főgondnokának és világi elnökének, 
id. báró Vay Miklósnak emlékét. Az ülésen a pesti ref. 
egyház újból való megalapításának 100 éves jubileuma 
került szóba, a mit a millenniummal egyidőben, vagyis 
1896-ban ünnepelnek meg. Az ünnep részleteit később 
határozzák meg, de már most szükségesnek látták az 
egyháztanács jegyzőjét, Farkas Jószef theologiai tanárt 
megbízni azzal, bogy a pesti egyház 100 éves történetét 



megírja. Az ülésen a szeptember közepén Kassán tartandó 
kerületi tornaversenyen megjelenő budapesti ref. gimná-
ziumi szegény tanulók útiköltségére 200 frtot, két tanár 
részére pedig, kik a debreczeni tanszer-kiállításra utaznak, 
50 frtot szavaztak meg. Majd elhatározták, hogy a gim-
náziumban a jövő tanévre párhuzamos IV. osztályt állí-
tanak fel, melyben egyelőre óraadókat alkalmaznak. Végül 
az egyháztanács, illetőleg a kerületbeli négy főgimnázium 
fentartó testülete Fiók Károly tanárt küldte ki az olasz-
országi latin klasszikai tanulmányútra. 

* Luther-ház Eislebenben. Luther Márton emlé-
kére Eislebenben ünnepi játékokat rendezett a Luther-
egyesület, a végből, hogy a nagy reformátor emlékét ma-
radandólag örökítsék meg. Eislebenben ma is megvan 
még a ház, melyben Luther meghalt, s most a Luther-
társaság a háznak renoválására és felékesítésére fordítja 
az ünnepi játékok jövedelmét. Az ünnepi játékokon Luther 
életének nevezetesebb eseményeit mutatták be élőképek-
ben. Az úgynevezett Luther-házat épen úgy alakították 
át, mint volt akkor, midőn abban a nagy reformátor 
meghalt. A ház első nagy szobájában áll a szarkofág, a 
melyet Luther szemfödele takar le. A falak mellett nyugvó 
ágy, bőrpárnákkal. A falakat négy históriai nagy alak 
képe díszíti: Lutheré, nejéé Bóra Kataliné, Luther hü se-
gítőtársáé Melanchton Fülöpé s a reformáció első hatal-
mas pártfogójáé hesseni Fülöp grófé. Az ablakokat remek 
üvegfestések ékesítik. A kisebb szoba úgy van berendezve, 
mintha Luther dolgozószobája lenne. Egyik oldalon ónémet 
stilban készült székek állanak, a másik oldalon egy asztal, 
rajta Luther beszédei. A szoba mélyén van a mennyezetes 
ágy, melyben Luther nyugodott. A hátsó szoba feketével 
van bevonva s a szőnyegek széle a legdrágább hímzések-
kel beszegve s a fekete leplet középen egy fehér kereszt 
ékesíti s teszi a szobát egész ünnepélyes hangulatúvá. 
A falakon itt is vannak képek, az ablakokon festések, 
melyek a reformáció egyes kiváló mozzanatait ábrázolják. 
A társaságnak az ünnepi játékokból még 5000 márka 
áll rendelkezésére, s ezt az összeget is a Luther-ház fel-
díszítésére fogja fordítani. 

* A debreczeni országos tanszerkiállításra, 
mint értesülünk, igen szép számmal jelentkeznek a kiál-
lítók. Eddig már van körülbelül 200 kiállító. A kiállítás 
igen érdekesnek ígérkezik s már előre is felhívjuk reá a 
tanügy iránti érdeklődők figyelmét. Igen helyes volna, 
ha gimnáziumaink fentartó testületei a pesti egyház pél-
dájára, tanáraik közül néhányat elküldenének a kiállítás 
tanulmányozására. 

* Felhivás. Tisztelettel felszólítom megbízás folytán 
mindazon barátaimat, kikkel az 1884-ik tanévben a zilahi 
ev. ref. főgimnáziumban az érettségi vizsgát letettük, hogy 
ígéretükhöz és megállapodásunkhoz hiven f. évi jul. 15-én 
délelőtt Zilahon a ref. gimnáziumban megjelenni szíves-
kedjenek. Gáspár István, budapesti ref. segéd-lelkész. — 
Szívesen közöljük e fölszólítást, azzal a megjegyzéssel, 
miszerint mindig örömmel látjuk az ilyen összejövetele-
ket, melyek a régi barátság fentartásának és az »alma 
mater« iránti kegyeletnek újabb és újabb tápot adnak. 

(.Sserk.) 
* A Pesti Hirlap című napilapra a félév vége 

alkalmából felhívjuk olvasóink figyelmét. Mindenki tudja, 
hogy ez a napilapunk a megalkuvás-nélküli liberálizmus 

politikáját képviseli a klerikálizmussal és reakcióval szem-
ben. Azt is fölemlíthetjük, hogy újabb időben a prot. egy-
házi és iskolai ügyek iránt is mind több-több figyelmet 
fordít, a miért a prot. egyházi köröknek is kedvelt lapja. 
A Pesti Hirlap e hó végén saját házába költözik a váci-
körút 78-ik ssárn alá, az új félévben tehát a levelek és 
előfizetések ide címezendők A lap szellemi részét Jókai 
és Mikszáth a jövő félévben is becses közleményekkel 
gazdagítják s az előfizetők a nagy képes naptárt a jövő 
karácsonyra is ajándékul kapják. Előfizetési ára félévre 
7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr;, egy hónapra 1 frt 20 kr., 
mely a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, váci-kőrút 
78. sz.) küldendő. 

P á l y á z a t . 
A debreceni főiskolában az egészségügy rendezése 

és biztosítása céljából főiskolai orvosi állomás rendszere-
sítetik. 

Teendői: 1. Általában a főiskolai egészségügy szak-
szerű ellátása; különösen pedig a főiskolai kórházban 
felügyelet és orvosi teendők végzése, a tanulók díjtalan 
gyógykezelése s a főiskola épületében való benlakás és 
tápintézet egészségügyi ellenőrzése. 

2. A törvényszéki orvostan, közegészségtan és élettan 
előadása az akadémián és tanítóképezdében heti 6—8 órán. 

Tiszteletdíja: 1000 frt (2000 korona), mely összeg 
évnegyedes részletekben a főiskolai pénztárból előlegesen 
fizettetik. 

A pályázók okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
folyó évi augusztus lió 1-ső napjáig a püspöki hivatalhoz 
adják vagy küldjék be. A választást az egyházkerületi 
közgyűlés fogja eszközölni. 

Debreczen, 1894. junius 18-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 

A tiszántúli ev. ref egyházkerület a kebelében létező 
gimnáziumok felügyeletére egy hivatalt állít fel, melyre 
olyan tanférfiú választandó, kit erre egyéni képességei s 
a gimn. oktatás és jó rendtartás terén szerzett érdemei 
különösen ajánlanak. 

A felügyelő munka és hatáskör részletesen elő van 
írva a legközelebbi egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
180. sz. végzésében. 

A felügyelő az egyházkerületi pénztárból évnegyedi 
előleges részletekben 2400 frt fizetést, 400 frt lakbért 
400 frt utazási átalányt és 200 frt irodai költséget húz 
és kötelezett tagja az állami nyugdíjintézetnek. 

Pályázók kérvényeiket kellőleg felszerelve a tiszán-
túli egyházkerület püspöki hivatalához adják be folyó évi 
augusztus hó 1-ső napjáig; a választást majd az egyház-
kerületi gyűlés fogja eszközölni. 

Debreczen, 1894. junius 18-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 



P á l y á z a t . 

A szatmár-németi ev. ref. felsőbb leányiskolánál a 
jövő iskolai évre rendszeresített egy férfi tanári és egy 
bentlakó tanítónői állásra. 

a) A férfi tanári állásra pályázhatnak a magyar 
nyelv és irodalomból képesített középiskolai tanárok és 
tanárjelöltek, bármely melléktárgygyal. 

Évi javadalom 800 frt. 
,. U jj) A bentlakó tanítónői állásra pályázhatnak a nyelv-
mesternoi tanfolyamot végzett tanítónők. Ha más szakot 
végzett polg. isk. tanítónő pályázik, nyelvmesternői képe-
sítéssel; előnyben részesül. 

Évi javadalom 450 frt s teljes ellátás. 
Kötelessége: a német és francia nyelv tanítása a 

négy alsó osztályban, továbbá a bentlakó növendékekre 
való felügyelet felváltva naponként a másik bentlakos 
tanítónővel. A növendékekkel idegen nyelveken társalgás. 
A felügyelet abban áll, hogy a bentlakó növendékek testi 
és szellemi jóllété felett folytonosan őrködik az igazg. nő 
közvetlen felügyelete és ellenőrzése mellett. 

Mindkét állás óramaximuma heti 26 óra. Elfogla-
landók szeptember 1-én. 

Pályázati kérvények alólirt igazgató tanácsi elnök-
höz küldendők folyó évi augusztus l-ig. Csak protestáns 
vallásüak pályázhatnak. A választás próbaévre történik. 

Szatmárit, 1894. junius 23-án. 

1 - 2 

Jákó Mihály, 
igazg. tanácsi elnök. 

- 'nowi 

a 1 y á z a t 3 - 3 

ág. hitv. evang. 
Hb zÜiálM Mí;Y úéá 

külföldi egyetemre menő többrendbeli 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 föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimná-
ziumi tanári pályára készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog 
a jövő 1894—95. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 
ttW>V:;r:ií>> ..fo-'Tíivtó'i j í J f f e ' i ' . 

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 írja 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 
élvezétében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett 
1894. 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 1894—95, tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1894. junius 7-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezűen írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1894. 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 útján 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 úgy 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. Králik Lajos, h. elnök. 
HORNYANSZKY VIKTOR KONYVNYOMDAJA 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 kéziratok 

cimzeiidök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánstky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
iiérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendök. 

Felelős szerkesztő és lap tulajdonos : 
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 : 8 frt. 

Eyyes szám ára ISO kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 74-ik félévre hirdetünk előfizetést. A régi biza-

lommal s az eddigi programm alapján. 
Tovább is sürgetjük az egyház belső és külső épí-

tését, Isten kegyelmének s az evangéliumnak nem emberi 
erejével. 

A belső építést, azaz az egyesek és testületek lel-
kének evangéliumi megújítását. Hogy pásztorok és gyü-
lekezetek, vezetők és vezetettek minél többet merítsenek 
Isten kegyelméből, mely üdvösségünknek egyedüli alapja; 
Jézus Krisztusból, ki leikeinknek egyedüli üdvözítője; a 
Szent Lélek erejéből, mely lelkeinket egyedül képes ujjá-
szülni és megszentelni; az Evangéliumból, mely Istennek 
hatalma minden hivők üdvösségére. 

A külső építést, azaz az egyház szerveinek és intéz-
ményeinek a szükséghez és viszonyokhoz mért reformá-
lását. Hogy vallásos nevelésünk a közoktatás minden 
ágában, de főként a nőnevelés terén s a nevelésre hivatott 
tanítók, tanárok és lelkészek képzésében több evangéliumi 
ízt, színt és erőt nyerjen; hogy az egyházi irodalom 
minden ágában, de különösen a szentírás, a népiratkák 
és a vallásos lapok terjesztése terén nagyobb lendületet 
vegyen ; hogy a gyülekezeti élet a belmisszió felkarolásá-
val, dékányságok szervezésével, vallásos összejövetelek 
tartásával, parokhiális könyvtárak felállításával, legény-
egyesületek szervezésével, szóval az egyháztársadalmi 
tevékenység által belterjesebb erősödést és fejlődést nyer-
jen ; hogy a lelkészi és tanítói állások korszerű fizetés-
emeléssel, gyám- és nyugdíjintézetek szervezésével régi 
vonzerejöket és társadalmi súlyokat visszanyerjék; hogy 
a gyülekezetek az anyagi terhek arányosabb és igazsá-
gosabb megosztása által, a hol szükség van rá, anyagilag 
újból szerveztessenek; hogy az egyházi közszellem, az 
összetartozás erősbítése s az erők tömörülése által, az 
elkeriilhetlen egyházpolitikai válságok között diadalmasan 
megállhasson. 

Rizalommal kérjük olvasóink és munkatársainknak 
is a támogatását ezekre a nagy feladatokra! 

Az előfizetési feltételek a Lap homlokán olvashatók, 
a szokásos kedvezmények tovább is fentartatnak, az elő-
fizetések a kiadó-hivatalba küldendők. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

S z ő t s F a r k a s , 
felelős szerkesztő. 

Az ú j é le t köszöbén . 

Junius 21. és 22-én lejátszódott a főrendi-
házban annak a nagy színdarabnak, melynek 
vógkifejlőclósére kíváncsi nemcsak Magyarország, 
de a figyelmes külföld is, második felvonása. A 
kötelező polgári házasság javaslata diadalmasan 
került ki a küzdelemből s most már csak koszo-
rúját, a szentesítést várja. 

Ezzel az egyházpolitikai átalakulás első nagy 
lépése megtétetett. A nagy napot, melyen az 
első eredmény kivívatott, ünnepnapnak tekintó 
a liberalismus s az első diadalt úgy, mint a 
jövendő diadalok zálogát. 

A protestáns egyházak, a mint hogy kez-
dettől fogva támogatói voltak a szabaclelvűség 
céljainak, az első eredmény kivívása felett érzett 
örömből sem vonták ki magukat. Egyházunk 
fejei ott voltak a küzdelemben, hogy szóval s 
tettel munkáljanak a győzelemre. Számot vetve 
önmagukkal s egyházaik érdekeivel, felemelték 
szavukat a szabadelvűsé^ mellett, hogy megvé-
delmezzék azt, az ellenfél támadásaival szemben. 
A küzdelem s a segítség nem volt hiábavaló, 
a szabadéivűség zászlaja diadalmasan került ki 
a nehéz harcból. 

Megvan tehát az első diadal s mire le-
gördül az idő forgandó kerekén az 1894-ik esz-
tendő, meglesz a többi is. Meglesz; a vallás 
szabad gyakorlata, az 1868. LIII. t-c. módosítása, 
a zsidók receptiója. Meglesz, de ha résztveszünk 
is a diadalok felett érzett örömben, ne engedjük 
annak mámora által magunkat elkábíttatni s 
koránt se' gondoljuk, hogy most már elmúlt min-
den veszedelem, meg van védve a szent igaz-
ság ügye. 

Az állam s a politika szempontjából talán 
rendben lehet minden; az eszközlendő nagy át-
alakulások talán meg fogják szüntetni a politikai 
és társadalmi életnek igen sok baját, igen sok 
panaszát; és ha nagyjaink bátran kijelentették 



is, hogy ők első sorban a magyar haza polgá-
rainak érzik magukat s csak azután valamely 
egyház tagjainak is, vigyázzunk, hogy az elsőért 
az utóbbit végleg el ne felejtsük; hanem, ha már 
megtettük kötelességeinket a haza iránt, tegyük 
meg kötelességeinket egyházunkkal szemben is. 

Az iclő, mely reánk következik, egészen új 
idő: az az élet, a melynek küszöbén állunk, új 
élet lesz a politikai és társadalmi életre nézve 
is; de új idő, új élet lesz az különösen az egy-
házakra s azok között ismét különösen a mi 
protestáns egyházainkra, S ez az új idő, ez az új 
élet, valljuk meg, nem a legkecsegtetőbb. Mert 
ha elfogulatlanul tekintjük az egyházpolitikai 
küzdelmeket s az eszközlendő nagy átalakulá-
sokat, látnunk kell, hogy a midőn a szabad-
elvűség zászlója alatt harcolunk s karjainkat a 
győzedelem kivívására felajánljuk: az ellenfél 
várai mellett a saját erősségeink ellen is har-
colunk bizonyos mértékig. Az ásót, mely a régi 
gyepűt elhányja; a kést, mely sok régi erős kö-
teléket elvág: a mi kezünk is mozgatja. De épen 
ezért nem szabad a győzedelem mámora által 
elragadtatni magunkat, hanem szent kötelessé-
günk, hogy a lerontani engedett régi erősségek 
s az elvágni segített régi kötelékek helyett, úja-
kat, jobbakat, erősebbeket ós szentebbeket sze-
rezzünk. 

Mert mily helyzetbe jut egyházunk, ha a 
szabadelvű reformok minden ponton győzedel-
meskedve, életbe lépnek? 

A kötelező polgári házasság törvénye, bár 
megvan a clausulájában, hogy a törvény a házas-
ság körüli egyházi kötelességek alól nem ment 
fel senkit; de ez a clausula valójában csak 
olyan »nesze semmi, fogd meg jól«, a minek 
semmi értelme sincs; nem szabván a törvény senki 
elé sem egyházi kötelességeket, a melyeket, ha 
házasságát érvényessé akarja tenni, teljesítenie 
kellene. Az új házassági törvény tehát a házas-
ságkötés jogát kiveszi egyházunk kezéből, s ezzel 
elvág egy régi, s ha kellően felhasználtatott: 
igen erős köteléket is, azok közül, melyek hí-
veinket eddig egyházukhoz fűzték. 

A szabad vallásgyakorlat javaslata, a midőn 
a felekezetnélkiiliséget is lehetőnek és szaba-
dosnak óhajtja kimondani, elvágja a második 
hatalmas köteléket s teljesen szabadjára bocsátja 
az embereket vallási tekintetben. E kötelék el-
vágása s ez a szabadjára bocsátása az emberek-
nek, a mi vallásilag és egyházilag oly szomorú 
viszonyaink között, meglehet," igen sok és nagy 
veszteségnek fogja kitenni egyházunkat. Az nem 
nagy vígasztalásunk lehet, hogy az egyházunkból 
kivált s magát felekezetnélkülínek valló egyén 
még 3 évig köteles lesz egyházi tartozásainak 

eleget tenni; ez csak egy kis boszúság lesz a 
kiválni akarókra, de korántsem olyan akadály, 
mely a kiválást feltartóztathatná. 

A gyermekek vallásáról szóló törvényjavas-
lat, a midőn a szülők kölcsönös megállapodásá-
tól teszi függővé a gyermekek követendő val-
lását, leront régi erősségeink közül egyet, mely 
bár igen megviseltetett az idők által s védtelenül 
hagyatott igen sokszor az aluszékony őrizők ál-
tal, mégis egykor hatalmas erősségünk vala. A 
reversalis új korszaka nyílik meg s most már 
törvényi jóváhagyással s teljes valóságában be-
következik a példabeszéd mondása: »Szemesnek 
áll a világ, vaknak az alamizsna.« 

A zsidó vallás receptiója lerontja azt az ős 
választófalat, mely fenállott zsidó ós keresztyén 
között vallási tekintetben, s a különben is laza 
vallásos meggyőződés és közvélemény ezzel egy 
új s hatalmas lökést fog kapni a latitudinaris-
mus felé. 

E rövid áttekintéséből a bekövetkezendő 
állapotoknak nem nehéz észrevenni, hogy a ránk 
jövő idő nem valami kecsegtető s nem nehéz 
elvonni a következtetést jövő teendőinkre nézve is. 

Az új idők az életnek új feltételeit szabják 
elénk s ezeket az új feltételeket meg kell ra-
gadnunk, hozzájuk kell alkalmazkodnunk, ha élni 
akarunk. Meg kell találnunk azokat az eddig figye-
lembe alig vett s az egyházi élet mezejét felvert 
bozótban szinte el is veszett kötelékeket, melyek 
által az embereket egyházunkhoz fűzhetjük, szo-
rosabban, jobban, erősebben, mint ezelőtt; fel 
kell használnunk azokat a tétlenül hevertetett 
erőket, a melyek által egyházi életünk minden 
tagjában új, termékeny vérkeringést, munkálni 
s alkotni képes és kész lendületet indíthatunk. 
Valahogyan azonban ne higyjük s meg ne kísé-
reljük, hogy ezeket a szálakat, ezeket az erőket 
hivatalos úton, gyűlési határozatokkal, a rende-
letek ós parancsok szavaival keressük s vegyük 
alkalmazásba. Ez rajtunk, a mint már igen sok-
szor tapasztalhattuk, épen nem segítene. Nem 
a hivatalos apparátusoknak kell itt megmozdul-
niok, hanem a sziveknek ós lelkeknek. Nem a 
gyűlési határozatoknak kell bennünket oktató 
munkára kényszerítniök, hanem annak a felső 
s belső erőnek, mely így nyilatkozik: »Az ón 
eledelem az, hogy annak akaratját tegyem, a ki 
engemet elbocsátott és elvégezzem az ő dolgát«. 
Ne keressük azért az új kapcsokat s az új erő-
ket, melyekre szükségünk van, az adminisztráció-
nak talán javított gépezetében; gép, élettelen 
gép az csak, ha hiányzik belőle a mozgató erő; 
hanem keressük az igazi erők ős forrásában: 
az evangéliumban, lelkünk képességeinek általa 
való megszenteltetésében, a szeretetnek abból 



kiáradó hatalmában, mely mindeneket foglyul ejt, 
mindeneket meggyőz s minden nemes munkára 
képesít. 

Emeljük fel a mi szemeinket és lássuk meg 
a tartományokat, mert megértenek az aratásra; 
vegyük fel a mi sarlóinkat s álljunk a munkába. 
De álljunk munkába azonnal, ne késlekedjünk, 
ne habozzunk; mert az aratásnak ideje íme itt 
van s a lusta arató, ki az időt elfutni engedi, 
üres, értéktelen szalmát arat csupán. 

Hamar István. 

A héber nyelvről. 
I. 

Iszráél népének a bábeli fogság előtt (586.) nem 
voltak szent iratai, vagyis a meglevőknek még nem volt 
kánoni tekintélyük. Sok nap suttogta egy másiknak az 
igét, sok éj tanította egy másikat a bölcseségre és a 
napokból és az éjekből évek, az évekből századok lettek, 
míg az ótestamentumi müveket megírták és egy könyvbe 
bezárták, öszefoglalták. Ha elfogadjuk a história kritika 
eredményét, hogy Móse — is háelóhim — az Isten em-
bere Kr. e. a tizennegyedik században élt, a Dániél neve 
alatt álló prófécia pedig a másodikban jött létre: tizen-
két száz év forgott le az idő kerekén, míg ama gyönyörű 
müvek megszülettek, és nagyon sok emberöltő mult el, 
míg a hívők testamentumává tétettek. Nagy idő irodalmi 
maradványai vannak tehát az ótestamentumban össze-
gyűjtve, melyeknek nyelve a fejlődés törvénye értelmében 
számos változásokon mehetett keresztül. Az olvasó — ki-
véve Jób, a Példabeszédek és a Zsoltárok könyvét, hol 
más hangjelölők vannak használva — ellenkezőt tapasztal, 
mert a nyelv bizonyos egyöntetűséget mutat. 

Honnan magyarázható ki ez a jelenség? 
A sémi nyelveknek — mint tudjuk —- eredetileg 

csak mássalhangzói voltak, így a hébernek is, A mással-
hangzó betűk ugyanazok maradtak, midőn a nyelv többé 
már nem is volt élő, de nem maradt ugyanaz a szók 
hangsúlya. Ez utóbbit a maga ősi tisztaságában ma nem 
ismerjük, mert az a nyomaték, melylyel a synagogákban 
olvasták fel az egyes kiszabott részeket, a legjobb akarat 
mellett is hangiesálásnak nevezhető. Természetesen, na-
gyon sokféle olvasási mód keletkezett, a mi nem használt 
a tekintélyhitnek. A bajon segíteni kellett és segítettek 
is: megalkották a magánhangzókat, a kanonikus könyve-
ket egy grammatikai rendszerhez szabták. Innen az egy-
öntetűség. 

A bajon tehát segítve volt, mert a sokféle olvasási 
mód megszűnt, de másfelől a segíteni akarás mesterséges 
alapon épült hangsúlyozást eredményezett, midőn ezt úgy 
a szó-, mint a mondatnál oda tette, hol az értelem mintegy 
kiemelkedni látszott. Másként nem lehetett eljárni, de ha 
igaz Buffon mondása: »Le style c'est Thomme*, akkor 
a bibliai írók stylusa, az által, hogy az írás — tehát a 

nyelv kifejezője, a gondolatok látható, olvasható képe — 
a magánhangzókban idegen ruhát, sőt kényszerzubbonyt 
öltött magára, vesztett akármily parányit, de mégis vesztett 
eredetiségéből; következőleg az író lelki világa is. Igaz, 
a magánhangzóktól ma is eltekinthet az ember és olvas-
hat azok nélkül : de nem csupán nyelvészekről van szó, 
hanem általában mindazokról, kik azok nélkül nem tud-
nak olvasni és ha vizsgálódni akarnak, többé nem tiszta 
tükör áll előttük. Jól tudom, sok és alapos kifogás hoz-
ható fel állításom ellen, melynek megcáfolása nem csekély 
munka lenne; ilyen az is, hogy a szöveg már meg van 
rongálva, az egyes művek fejezetekre és versekre osztása 
sem eredeti stb., tehát a munkás eszének és szivének 
mindenkor széles tér állott rendelkezésére, melyen meg-
találhatta épen azt, a mit megtalálni óhajtott; úgyde ezek 
a kifogások a magánhangzók megalkotása nélkül is min-
dig felhozhatók, tehát mellettök nem bizonyíthatnak. Ha 
nézzük a különböző fordításokat — nem tekintve most 
azt, hogy közvetlenek-e, vagy közvetettek — és össze-
hasonlítjuk a magánhangzós szöveggel, azt tapasztaljuk, 
hogy az író gondolatának visszaadása nagyon sokszor 
egészen vagy részben más. Szakítsunk ki úgy találomra 
egy verset az ótestamantumból, p. o. ezt a chokmát: 
»Sziná teórér medánim, veal khol-pesáim jekhaszsze 
ahabhá« (Proverb. 10, 12,); itt az író az általános sza-
bálynak megfelelőleg a két nyomatékos szó közül az egyi-
ket a mondat elejére, a másikat a végére teszi, hogy így 
az ellenszenvet annál élesebben állíthassa szembe a sze-
relemmel : amaz perpatvart okoz, emez a hűtlenséget is 
befedi, vagyis »Az ellenszenv perpatvart okoz, de min-
den hűtlenséget befed a szerelem.« Ez szószerinti és lehe-
tőleg helyes értelme a chokmának. 

Hasonlítsuk össze az eredetivel Károli, Luther, Beza 
és de Wette fordításait ilyen sorrendben: 

Károli: »A gyűlölség szerez versengést; minden 
vétkeket pedig elfedez a szeretet« ; 

% 

Luther: »Hass erreget hader, aber liebe decket zu 
allé übertretungen* ; 

Beza: »Ódium excitat contentiones: omnes vero 
defectiones obtegit charitas*; 

de Wette: »Hass erreget Hader; aber allé Ver-
gehungen decket Liebe*. 

A négy fordítás közül a Lutheré mondható hűnek 
azon kivétellel, hogy a második nyomatékos szót a vers 
végéről a nyelv követelménye szerint a subjectumot meg-
illető helyre teszi, talán azért, hogy így annál inkább 
kiemelhesse; de Wette azonban hibázott, midőn a pesáim 
jelentését Vergehungen szóval adta vissza, mely utóbbi 
eltévedést, hibázást jelent. Beza ahabhá-t eharitas-nak 
véli, noha ez a szeretet általában és nem a chokmában 
értett speciális amor; a mi Károlit illeti, a helyes érte-
lemtől egészen eltért. _ , 

Dacára a pimktirozásnak tévednek tehát a művészek 
is, hát még a dilettánsok? Egy haszna azonban mégis 
csak van az egyöntetűségnek, t. i. a ki a nyelvet meg 
akarja tanulni, annak segélyével könnyebben megteheti. 
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A nyelv tehát, melyen az ótestamentumi kanonikus 
könyvek írva vannak, a héber. Erőteljes, annál erőtelje-
sebb, jellemzőbb, minél régibb korban keletkezett műből 
tanulmányozhatjuk és ebben a tekintetben nagyon figye-
lemreméltó kritérium. Szokták nevezni öshébernek is, szem-
ben a biblia után Íratott zsidós müveit új nyelvével. Ez 
a kifejezés azonban : héber nyelv (lásón ibrit, fXwaaa twv 
£E(3paíá)v) az ótestamentumban nem fordul elő; e helyett 
(.les. 19, 18.) az országról szefat lcenaan, Kenaan nyel-
vének van mondva, a 2. Kir. 18, 28. szerint pedig, hol 
ez áll: »vajjikrá bekól-gádól jehudit« — zsidónak. Más 
helyen is, így Neh. 13, 24-ben stb. találkozunk a zsidó 
szóval, de csak a fogság utáni nyelvhasználat szerint, 
midőn már a lakosokat értették alatta. 

A héber csak mint népnév használatos (ibrim, cE{3paíoi, 
Hebraei) és szorosan különbözik iszr déltől (bené Jiszráél 
= Iszráél fiai), mert ez utóbbi nemzeti dísznév, melyre 
minden zsidó büszke volt, mintegy emlékezve általa a 
dicső származásra (II. Mos. 3, 9. Mai. 1, 1. 3, 6.); az 
előbbi idegenekkel ellentétben használtatik (I. Mós. 39, 14. 41, 
12.), vagy midőn héberek magukról idegenekkel szemben 
beszélnek (II. Mos. 1,19.); midőn Isten magát Előlié háibrim, 
héberek Istenének jelentette ki (II. Mós. 5, 3. 7, 16.); a görög 
és római írók műveiben is ezt a nevet találjuk. Jelentése 
túlsó, a Jardén keleti oldaláról bevándorolt emberek, mert 
a héberek őshazája eredetileg itt volt; Ábrám innen ment 
be Kenaan földére. A szó alapja ábar ige, ettől szárma-
zik éber, melyből hehezettel lett aztán a héber; azonban 
a zsidó geneologusok Ébertől, Ábrám elődétől vonják le 
jelentését, a mi tökéletesen egyre megy (I. Mós. 11, 14. 
27. 14, 13.). 

Az űjtestamentumban héber nyelv alatt az akkori 
palástinai nyelvet értették, hogy a görögtől megkülönböz-
tessék ; világosan látszik ez a következő idézetből is: 

£7itXsYO[jLsv7j 'Eppaicm B-rjíteadá* (»quae nominatur Heb-
raice Bethesda*); »cEppaí<m Ss Lappa^á* (»Hebraice autem 
Gabbatha«); »7üpoae'faw]as r^ 'E^faföi SiaXettuj)* (»loquu-
tus est lingua Hebraea*; Joh. 5, 2. 19, 13. Acta apóst. 
21, 40.). Az ótestamentum chald fordításában lingua saneta 
(lesón hakkódes), vagyis szent nyelvnek van nevezve a 
lingua profana, tehát a chald népnyelvvel szemben. 

Molnár Lőrincz. 

i s k o l a ü g y . 

Még néhány szó a vallástanításról. 
Kevés hónappal ezelőtt egyik kedves tanárommal 

beszélgettünk az igehirdetés akadályairól, ekkor mondotta 
ő nékem azt, hogy a mi fáradozásunk sikertelenségének 
fő-fő oka azon körülményben rejlik, hogy nálunk az élet 
utain nem találkozunk mindenütt a vallás őreivel. Vagyis 
az angolnak, a svájciaknak és németeknek nem az az elő-
nyük, hogy ott a nagy tömegben erőteljesebben buzog az 
evangélium, mint a mi népünkben; hanem inkább az, hogy 
ott kézműves vagy nagybirtokos, városi és falusi nép legyen 

is az, mindenik között akad a papján kívül olyan, a ki 
szeret is, tud is a vallás igazságairól szólni. Megvallom, 
nem igen fogtam föl ezen mondásnak horderejét elő-
ször, de mégis megragadta figyelmemet és gondolkozni 
kezdtem felőle . . . elvégre is azonban napok multával 
egészen más gondolatok foglalták el agyamat. Midőn a 
skót missíó imaházába mentem be egyik pénteken este 
(itt tudvalevőleg németül ugyan de mégis orvos, tanító, 
iparos, szóval nem pap is imádkozik), velem együtt volt 
ott egy pár magyar ember is és szinte csodálkozva fogad-
ták, midőn hallották tőlem, hogy az, aki imádkozott, egyik 
sem volt pap. Ezek az emberek figyelmeztettek engem 
arra, hogy nálunk is mennyivel másként volna a dolog, 
ha az Isten-igéjét nem csak a pap prédikálná, mert hát 
elvégre is a papnak kötelessége úgy beszélni, de ha egy 
olyan ember emelne szót, a kitől talán épen az ellenkezőt 
lehetne várni, hát az mégis csak hatásosabb lenne egy-
némely lélekre. Ekkor kezdtem belátni, hogy bizony az 
én tanáromnak megint nagy igazsága van! De hát hol 
vegyünk imádkozó doktort, ügyvédet vagy más világi 
urat ? Hol keressük fel őket ? Mert talán a polgárok 
között még csak akadna az ember egyre-egyre, kit szólni 
késztetne a hit, de — bár a müveiteknek inkább meg-
volna is a lehetőségük erre — ott mégis bajosabb volna 
találni. Nem ők az okai egészen, valljuk meg, rajtunk is 
múlik ez, vagy legalább iskoláinkon, mert nézetem szerint 
azok nem készítik elő tanult híveinket a reájuk vára-
kozó egyházi életre. Vizsgáljuk meg egyházi életünknek 
kellékeit, vájjon mire kellene törekednünk, hogy ne csak 
a pap fiúk legyenek jó egyháztagok ! 

Azt hiszem, senki sem ellenkezik, ha azt mondom, 
hogy minden református embernek három dologra kell 
készen lenni: hordani kell lelke mélyén azt a kapcsot, 
mi őt a hívek közösségéhez tartsa; kifejezésre kell tudni 
juttatni vallásos érzéseit és végül természetesnek kell 
néki tartani azon áldozatkészséget, mit egyházunk részint 
fentartása, részint a könyörületesség címén tőle követel. 
Ehhez képest református iskoláinknak, hogy céltévesztett 
ne legyen azoknak fentartása, az általános állami szem-
pontokon kivül még ügyet kellene vetni arra, hogy vallás-
tanítás által hitet; a zene keretében egyházi éneknek 
tudását; kisszerű társulali élet által pedig könyörülő 
szivet adjon növendékeinek. 

* * * 

Hitet sürgetek, mintha bizony a hit csak úgy parancs-
szóra elővarázsolható lenne ? Tudom, hogy nem varázsol-
ható elő, mert a hit Istennek ereje, felette tehát csak ő 
rendelkezik; de bármily híve legyek is a praedestinationak 
és a kiválasztásnak, míg hitemet a nevelés szükséges 
voltában el nem vesztem, megingatlanul hiszem azt is, 
hogy talán épen Isten rendelése folytán a nevelés irtogatja 
azt a tövist és gyomot, mely a csírázó magvat elnyomja. 
Szerencsére abban a helyzetben vagyok, hogy a hitébresz-
tésről többé szólnom nem kell, mert hiszen már előbb 
terjedelmesen fejthettem ki, hogy a mennyire nekünk erre 
hatalom adatott, azt hogyan érthetjük el; tehát csak a 
felburjánzó gyomnak irtogatására kell most tekintenünk. 

Ne higyje az olvasó, hogy mint erkölcsbiró szán-
dékozom az ifjúság hibáit ostorozni, korántsem ; de ki nem 
találja egészen valóságnak, midőn felemlítem, hogy az 
ú. n. kamaszkorban, midőn a gyorsan fejlődő szervezet 
túlzásra ragad minden gyermeket, beáll az első időszak 
arra, hogy meggondolás nélkül tagadjunk meg mindent. 
Goldoljunk csak a 14—16 éves gyermekek között dívó 
káromkodásra, hetykeségből történő templomkerülésre, 
azonnal be kell ismernünk, hogy valóban maga a termé-



szet hajtja ebben a korban az embert a hitetlenség felé 
.ló szerencse, ha valaki részint környezete, részint saját 
véralkata folytán az eltűnő korral szakítani tud nézetei-
vel is. Ha szakított, ne gondoljuk, hogy újabb próbáitatása 
nincsen a léleknek, sőt most épen a komoly megfontolás 
és az ifjú korral járó idealismus alkotják meg azon követ, 
melyen a kellőleg nem gondozott hitélet hajótörést szen-
ved. Az ifjú embertől nem lehet eltagadni, hogy vágyódva 
keresi a természetfölöttit; de többé gyermeteg hittel nem 
tud megnyugodni a hallottakban, és lehet-e csodálkozni 
fölötte, ha ez a lélek, midőn vizsgálódni kezd, a gyermek-
korban hitt dolgok fölött Ítéletet mond és mivel ereje 
még nincsen arra, hogy újat alkosson helyébe — egysze-
rűen szakít azokkal a hagyományokkal. Itt újra azt mond-
hatom, hogy szerencsés az az ifjú, ki ilyenkor jó vezetőre, 
sokat, de sikeresen küzdő lélekre akad, vagy másként is 
megtalálja az igazságot. 

De vallástanításunk összhangba van-e hozva ezzel 
a két elementáris tényezővel? Ha csak úgy általánosság-
ban nézzük is a dolgot, azt találjuk, hogy nincs. A ser-
dülő gyermeket a természet cselekvésre ösztönzi, lelkét 
a történelem alakjai ellenállhatlanul vonzzák és mit te-
szünk mi ebben a korban ? Tanítunk bibliaismertetést, 
ó- és új-szüvetséget, azután a legtöbbször valami kate-
chismus-félét és egy kis egyháztörténelmet. Ha valaki 
közülünk tanított bibliaismertetést, tudni fogja, mily nehéz 
dolog azt eredménynyel tanítani. Ha volna is érdeklődés 
iránta, az a fáradság, melylyel annak megtanulása jár, 
elvenné a gyermek kedvét. A hittani dolgok pedig, minő 
a symbolika, a hit- és erkölcstan, a 3, 5, 6-ik osztályokra 
esnek, a negyedikben szokás tanítani egy kis egyháztör-
ténelmet. Ha most már meggondoljuk, hogy épen ezen 
időszakra esik a kamaszkor, azonnal beláthatjuk, hogy 
vallástanításunk csak árt, mert az, elmélkedni nem sze-
rető gyermek már természeténél fogva ellentétbe helyez-
kedik a tanultakkal, míg ha erre az időre tennénk a tör-
ténelmi tárgyú anyagokat, sokkal több célt érnénk el; 
mert először is a gyermek természetes ellenkezése nem 
lenne felhíva, másodszor pedig a történelemben nyilat-
kozó küzdés tettrevágyó lelkét jobban megragadná. 

Hát a hittanra hol van szükség és a vele kapcso-
latos dolgokra? Nekem úgy tetszik, hogy csaknem végül. 
A VII. osztályban már az élő természetet ismeri a növen-
dék, itt kezdi az élettelen dolgok tüneményeit tanulni. 
Ilyenkor mindenkit nagy erővel ragad meg a materialis-
mus tetszetős tana; s ha előbb tanítottunk hittant, több 
mint bizonyos, hogy annak emlékben maradt tételei 
hátrálni kénytelenek a természettudományok előtt, mert 
azokkal egy alapra nem helyezkedhettünk. Sőt lélektant 
is csak most kezd tanulni a növendék, annak adatait is 
csak itt lehet sikerrel felhasználni az értelem meggyőzé-
sére. És ez, higyje el az olvasó, nagyon fontos körülmény, 
hiszen én csaknem magamon tapasztaltam az itt leirot-
takat. Midőn pl. valaki megtanulja, hogy halál után a test 
feltámad, hetedik és nyolcadik osztályos korában pedig 
phvsika-tanára megmutatja néki, hogy az atomokból 
álló test minden része hogy megy szét, bizony kevés és 
gyenge reménysége marad ott meg a halhatatlanságnak. 
Ha azonban a physika-óra után bemegy a vallás-tanár 
és minden tartózkodás nélkül figyelmezteti növendékeit, 
hogy az előbb hallották, hogy az erő megmarad, a ter-
mészetrajzból pedig megismerték, hogy a szervezetet az 
életerő teremti, akkor már nem fog oly könnyedén csak 
egy növendék sem tovább menni a halhatatlanság remé-
nyétől. Én tehát azt hiszem, hogy hittant igazi maradandó 
sikerrel ebben az osztályban lehet csak tanítani, hol az 
állat- és növénytan, a physika és lélektan adatai kibékít-

hetők a vallással. Világos azonban, hogy csak tisztult 
hitnézet bírja meg a bibliai kritikát, tehát nézetem szerint 
a biblia-ismertetésnek kellene legvégsőnek lenni. 

Lehet, hogy elfogultnak, feltűnésre vágyó újítónak 
gondol valaki; ezzel szemben azt mondhatom, hogy nézze 
meg egyetemi ifjaink nagy részét, ott látni fogja, hogy 
az elterjedt materialismusnak és talán hitetlenségnek oka 
épen abban rejlik, hogy a vallásnak mélyebben rejlő alap-
jaira növendékeink tantervünk következtében kellőleg 
figyelmeztetve alig-alig voltak; a meglevő tanirányokra 
pedig idő nem is volt és így lelkületéhez illőt nem vá-
laszthatva csak tagadni tanult meg a tegtöbb. Ezért van 
az, hogy midőn barátainkkal beszélünk és előttük a theis-
mus fogalmát világosan feltárjuk, mint valami újságot 
úgy hallgatják azt és a legtöbbször a mélyebben nyugvó 
magyarázat előtt leteszik a fegyvert. 

Hát ha a tisztelt olvasó belépne ebbe a pesti temp-
lomba és látná, hogy szinte kezd divatba jönni az a 
kath. szokás, mely szerint az illető belép pár pillanatra a 
templomba és azután tovább megy, miként magyarázná 
meg ezt a jelenséget ? Azt hiszem, csakis két igazi magya-
rázata lehetséges: az ilyeneken vagy erőt vett az a téves 
nézet, hogy a templomban szép szónoklatot kell hallgatni, 
tehát szükségét nem érzi az isteni tiszteletben való tevő-
leges részvételnek, vagy ha érezné is, nem tud a gyüle-
kezettel együtt énekelni és azért hagyja ott azt. De 
mindkét esetben hol van a hiba ? Hol volna másutt mint 
az ének-tanításban; ha ez úgy lett volna keresztülvíve, 
hogy a növendék sem meg nem unta volna, sem reá 
nézve sikertelenül nem tellett volna el az idő, most tudna 
is, akarna is énekelni. E helyett azonban bevallhatjuk, 
hogy zenetanáraink legtöbbször a müénekléssel töltik az 
időt, pedig hát szép dolog ha, valaki kottáról énekel; de 
református embernek jobb volna, ha a zsoltárokat tudná. 
Aztán meg hát talán ezt a keltőt lehetne is egyeztetni. 
Svájcban talán a legáltalánosabb a kottáról való éneklés 
és ezeknél az egyházi énekek képezik az első lépcsőt. 
Gondoskodni kellene arról, hogy oly helyeken, hol nem 
felekezeti az iskola, a vallás-tanárnaK legyen arra tehetsége 
és mindenek fölött pedig ideje. Azért hangsúlyozom pedig 
az időt, hogy ez alig-alig van, mert hát midőn egy 
osztályra jut hetenként két fél óra, akkor bizony nagy 
adó a sikeres vallás- és énektanítás. 

De nem élek vissza a szives olvasó türelmével, át-
térek azon néhány szóra, melylyel azt akarom feltüntetni, 
hogy miként kellene a teherviseléshez szoktatni növen-
dékeinket? Ez igen egyszerű. Bizonyos az, hogy minden 
korú növendék, a legkisebb úgy, mint a legnagyobb, fogé-
kony a könyörületre; azt mindenki tudja szinte, hogy az 
a legigazabb öröm, mit a jótékonyság fölött érez a szív. 
Ebből kiindulva nem lehetne-e olykor-olykor kisszerű 
gyűjtést rendezni az ifjúság között, hogy egy ünnepélyes 
alkalommal előttük szegénysorsú társaiknak abból segélyt 
oszszunk. Már itt kellene kezdeni ezt, ekkor szokná meg 
a növendék azt, hogy mennyire jól esik a léleknek, ha 
segíthetett. A kik ebben az érzésben nevekednek föl, azok-
nak nem lesz nehéz az ő terhük, és gyűlöletes az ő igá-
juk a férfi korban. 

Ezekben látnám én kivihetőnek azt, hogy igazán 
buzgó és nemcsak a közigazgatás terén működő egyház-
tagokat nyernénk. A javított anyagbeosztás erősebb hit-
tel kapcsolná őket az egyházhoz, az énektudás és jóté-
konyság gyakorlása pedig nem tenné rájuk nézve unal-
massá és terhessé az egyházi életet. 

Vajha ez a rövid kis figyelmeztetés másokban ha-
sonló, de talán életre valóbb gondolatokat keltene ! 

Vásárhelyi József. 



t á r c z a . 
Budapesttől Londonig. 

Emlékezés a keresztyén ifjúsági egyesületek XIII. világkongresszusára. 

I. 
Az amsterdami határozat. Jubileumi kongresszus. Készülődések. 
Hát a magyarok? Szőts Farkas indítványa. Az ifjúsági egyesületek 

története. Közös énekeskönyv. 

A keresztyén ifjúsági egyesületek XII. világkongresz-
szusa, mely Amsterdamban 1891-ben tartatott, elhatá-
rozta, hogy a XIII. világkongresszus színhelye London és 
ideje az 1894-ik év legyen. E határozat voltakép az 
angol ifjúsági egyesületek szives meghívására való fele-
let volt. Tény ugyanis, hogy az első keresztyén ifjúsági 
egyesületet 1844-ben, junius 6-án alapította Londonban 
egv egyszerű kereskedősegéd, Williams György. Akkori-
ban még az angol ifjak is nagyon el voltak hanyagolva. 
Az angol egyházi élet, a mely oly annyira megmerevedett 
a mult században, a jelen század elején nagy fellendülést 
vett ugyan, de mégis inkább csak az öregebbeket, térít-
gették, meg a gyermekeket oktatták, az ifjakat pedig en-
gedték tévelyegni a bűn utain vagy szenderegni a közö-
nyösség párnáin. Ekkor Williams György kimondá a mentő 
szózatot: az ifjúságot kell megnyerni az evangéliomnak, a 
Krisztusnak és pedig az ifjak által, az ifjaknak egyesületi 
tevékenysége által. Bezzeg, volt gúny, csúfolódás, a mikor a 
fiatal kereskedősegédek a biblia tanulmányozására összegyűl-
tek s életük folyását a Jézus Krisztus akarata szerint igye-
keztek intézni. A gúny azonban nem tarthatta vissza azo-
kat, a kiket az Idvezítő lelkesített. Különben, hogy gűny 
kisérte Wiliiams-ék kezdeményezését, meg sok más jóra-
való munkát is Angliában, az azt bizonyítja, hogy az 
angol virágzó egyházi élet sem úgy pottyant az égből alá, 
hanem egyes buzgó lelkek küzdelmének, kitartó fárado-
zásának eredménye az. Az első keresztyén ifjúsági egye-
sület tagjainak is sokat kellett tűrni s harcolni; de az 
Isten megáldotta őket, mint megáldotta mindazokat, a kik 
az első keresztyének példáján okulva, kicsiben kezdették 
a jó munkát s félre vetve minden hangzatos mondást, 
de félretéve minden hitetlenséget is, megindultak, hogy a 
kiket csak lehet, a kegyelem Istenéhez vezéreljenek, a ki 
az ő irgalmasságát a megfeszített és feltámadott Krisz-
tusban megmutatta-

A londoni ifjúsági egyesület alakítása ugyanazt a 
helyet foglalja el az ifjúsági egyesületek történetében, a 
mit Luther fellépése a reformáció történetében. A mint 
az 1517. okt. 31 ke előtt voltak már reformátorok s 
mutatkoztak itt-ott szétszórva reformátori törekvések, úgy 
voltak az 1844. jun. 6-ka előtt Báselben, Németország 
egyes városaiban, sőt Skócziában is ifjúsági egyesületek, 
a melyek olyan célokat tűztek ki, a milyeneket Williams 
György. De mégis csak az 1844. év igazi dátuma a keresz-
tyén ifjúsági egyesületeknek épúgy, mint 1517. a refor-
mációnak. 1844 óta tett .igazán bámulatos haladást a 
keresztyén ifjúsági egyesületek ügye. Azt lehet mondani, 
hogy az angolok s utánok az amerikaiak találták el a 
módját. Míg egyfelől merészen oda állították a Krisztus 
alakját az ifjak elé, másfelől a mennyire csak lehetett, 
tekintetbe vették az ifjúság jogosult vágyait. Határozottan 
megkövetelték, hogy az itjú szentelje életét az Idvezítőnek, 
a kiben az Isten megjelent, de nem hosszadalmas fejte-
getéseket zúdítottak az ifjak nyakába, hanem rövid, lelkes, 
életteljes beszédekkel, azután meg szivreható énekekkel 

igyekeztek őket megnyerni s megtanították őket szívből, 
buzgón imádkozni. É mellett tornaórákat is tartottak szá-
mukra, meg kivitték őket a szabad levegőre s biztatták 
őket, hogy csak gyakorolják magukat kerékpározásban, 
cricketezésben s a mi a fő, építettek számukra pompás 
palotákat, a melyekben az ifjak kedélyes szórakozásra, 
újság- és könyvolvasásra is összegyűlhettek, meg a hol 
olcsón kaptak ebédet, vacsorát s felvilágosítást nyerhettek 
földi előmenetelük nevezetes kérdéseire nézve is. Termé-
szetesen az ifjak szivesebben siettek ilyen helyekre, mint 
oda, a hol a keresztyénség nevében hitcikkek magyará-
zataival s részletes fejtegetéseivel, vagy mindenféle theoriák 
s a bibliai könyvek meg a Megváltó személyére vonatkozó 
képtelennél-képtelenebb hypothesisek előadásával untatták 
őket s azután kilökték őket a nagyvilágba vagy holt ortho-
doxiával vagy kételyekkel telve, hogy ügy, nyomorultan, 
biztos iránytű s szilárd hit nélkül küzdjenek meg az 
érzékiséggel s az élet gondjaival. Ezrek és százezrek 
siettek a keresztyén evangéliomi ifjúsági egyesületek ki-
kötőibe, leendő lelkészek, ügyvédek, orvosok, kereskedők és 
iparosok egyaránt. 

Az 1894-ik év január havában Nagy-Britanniában 
már 658 egylet volt 87.464 taggal, Észak-Amerikában 
és Canadában együtt véve 1439 egylet 245.809 taggal, 
Németországban 1129 egylet 64.362 taggal. Hollandiában 
785 egylet 17.629 taggal, Svájcban 390 egylet 6420 
taggal s az egész világon összesen 5109 egylet 456,142 
taggal. íme, mily nagyszerű eredmény. Erre az eredményre 
akartak rámutatni az ifjúsági egyesületek tagjai. Ezért 
tartották meg a XIII. világkongresszust s azért tartották 
azt Londonban, hogy hálával eltelve Isten iránt, rámutat-
hassanak arra, hogy az Isten ma is élő Isten, hogy a 
Szent Lélek ma is indítja a szíveket a Jézus Krisztushoz 
való megtérésre s hogy a mennyei Atya ma is tud tere-
pélves fát növelni a kis mustármagból s meg tudja áldani 
azokat, a kik alázatosan meghajolnak az élet Fejedelme, a 
Krisztus előtt. Épen azért az amsterdami gyűlésen szívesen 
fogadták az angol testvérek hívását s elhatározták, hogy 
az ifjúsági egyesületek 50 éves jubileumát Londonban 
ülik meg. A készülődések nagyban folytak mindenfelé. 
Az angolok a genfi központi bizottság titkárával és többi 
tagjaival együtt megállapították a változatos programmot. 

Az a gondolat, hogy most jubileumi kongresszus 
lesz, vonzotta is az ifjakat és azok barátait, pártfogóit. 
Az egyes nemzetek vezérférfiai lelkes felszólításokat in-
téztek az ifjűsági egyesületekhez s ezeknek tagjai közül, 
a ki csak tehette, készült a jubileumi kongresszusra. Még 
Magyarország is megmozdult. Az eddigi kongresszusokról 
hazánk még csak tudomást sem vett. Nem azért, mintha 
a külföld iránt nem érdeklődnék. Hiszen bizonyos kül-
földi szavak, a miket még eddig lefordítani sem sikerült 
(skíz, tarokk, fárbli), ismeretesek a Kárpátoktól az Adriáig. 
A hány selejtes francia vigjáték van, azt, mind lefordítot-
ták, a hány képtelen német elmélet van, annak mindnek 
akadt követője, sőt ha az angol komédiások valami tarara-
boom-féle nótát hoztak ide, az is villámgyorsasággal ter-
jedi el mindenfelé, de az evangéliom diadalmenetéről az 
ifjak közt hallani sem akartunk, pedig az evangéliom nem 
is külföldi, hanem mennyei. Ki tudna arra megfelelni, 
bűnnek nagyobb-e vagy szerencsétlenségnek, hogy míg 
chinai falat huztunk magunk körül, annak kapuin minden 
rosszat, rossz könyvet, rossz törvényt, rossz szokást, nem-
zetiségi izgatást beeresztettünk, a gyakorlati, határozott 
és életteljes keresztyénség előtt sikeresen tudtunk zárva 
tartani minden ajtót?! Azonban akár bűnünk nagyobb, 
akár nyomorúságunk, az Isten szerelme irántunk nagyobb 
mindkettőnél. Még ugyan nagyon sokra nem haladtunk, 



még ugyan most is ezeren azzal tartanak, a kitől minap 
azt haliám : »leülünk és várunk«, még ugyan most is 
gyanús az egy kicsit, a ki egyházi életünket felfrissíteni 
akarja, de hát azért mégis fú az Ür Lelkének szele s az 
llr Jézus, a kinek kezében vannak az életnek és halál-
nak kulcsai, mind erősebben zörget a bezárt ajtókon. így 
aztán itt is, ott is alakult egy-egy evangéliomi ifjúsági 
egyesület, a melyek közt a budapesti ref. ifjúsági egye-
sület nyert kiváló jelentőséget, nemcsak azért, mert sok-
oldalú működést fejt ki, hanem azért is, mert tagjainak 
legnagyobb része az intelligens osztályhoz tartozik. Ez 
az egyesület vette azt is szivére, hogy tulajdonkép nem 
nagy dicsőség a mi folytonos elmaradásunk az evangé-
liomi ifjúság kongresszusairól. Egyébbiránt ez a távolma-
radás nem áll magában. A hazai protestantizmus követ-
kezetesen fél egy idő óta a más nemzetbeli evangéliomi 
keresztyénektől, s a velők való barátságos viszony fentartá-
sára vagy ép erősítésére nem igen törekszik. Ennek a körül-
ménynek főképen az az oka, hogy rossz psychologusok va-
gyunk. Mivel rossznak találjuk azt, hogy a pápa vasvesszővel 
kormányozza sok magyar pápista lelkiismeretét, vagy hogy 
egyesek a vallásos közösség örve alatt nemzetiségi túlzó 
törekvéseknek hódolnak, vagy hogy a vörös zászló alatt 
különféle nemzetek fiai rosszra törnek, vagy hogy itt a 
fővárosban a zsidók a mai napság is egységes zsidó nép 
történetét tanítják vallásórákon azoknak a zsidó vallású 
ifjaknak, a kikről mi azt hiszszük, hogy csak a magyar 
népnek tagjai; hát mi magyar protestánsok azt a politikát 
gondoltuk ki, hogy hagyjuk elveszelődni a külföldi egye-
temeken alapított magyar stipendiumokat, ne lépjünk be 
a presbyterianus szövetségbe s ügyet se vessünk azokra, 
a kik példát mutatnak, miképen kell az ifjakat az evan-
géliomi világosság, és szabadságnak megnyerni. Nos, hát 
mit értünk el evvel a politikával ? Azt, hogy mindenféle 
gonosz és képtelen egység-eszme sorvasztja a magyart, 
s a magyar protestáns az egyetlen jogosult egységről, 
a mely a Krisztus által vagyon, a mely nem kárára, 
hanem hasznára volna a nemzetnek, a mely a nemzeti 
élettel senkit sem hoz ellentétbe, sőt új erőket adna min-
denkinek a nemzeti élet regenerálására, erről az egységről 
nem igen akar tudni s erre az egységre honfitársai figyel-
mét fölhívni s a jogosulatlan egységeszmék hajhászásától 
elvonni nem birja. E mellett a magyar protestantizmus-
nak, különösen az energikus angol és amerikai keresz-
tyénségtől való elzárkózása sok tekintetben akadály volt 
arra nézve, hogy az újkor jeleit és az egyházi életre 
vonatkozó követelményeit csak meg is érthessük. Sok te-
kintetben, bár nem minden tekintetben. Mert hiszen én 
nagyon jól tudom, hogy a más ev. keresztyénekkel való 
érintkezés nem eredményezhet mindent, sőt külföldi pél-
dák gépies utánzása veszedelmes is lehet. Tudom, hogy 
első sorban a Krisztushoz kell fordulnunk s hitet nyer-
nünk, mielőtt intézményekben mutatkozó virágzó egyházi 
életet tudnánk teremteni. De ha más bizonyság nem állna 
is rendelkezésünkre, mint a reformáció korának bizony-
sága, az is meggyőzhetne bennünket arról, hogy a más 
országokban kifejlődött keresztyén élet sok ösztönzést, 
buzdítást, teremtő eszmét adhatna saját egyházi életünk 
felvirágoztatására. Ezért, míg a halálig is küzdök a külföld 
gépies utánzása ellen saját bensőnk átalakítása nélkül, s 
minden olyan egység ellen, a mely hazám bármely fiát 
a kifelé vergálásra s külföldi jogosulatlan politikai befo-
lyás érvényesítésére ragadná : örömmel látom, hogy a 
reformáció nagy hagyományait többen igyekeznek föl-
éleszteni s az evangéliomi keresztyénekkel való testvéri-
séget ápolni. Csak helyeselni lehet, hogy néhány évvel 
ezelőtt Balogh Ferenc és György Endre részt vettek a 

presbyteriánus szövetség gyűlésén, hogy a lutheránus 
testvérek a Gusztáv-Adolf-egylettel szerves összeköttetésbe 
léptek, sőt a reformátusok is barátságosan emlékeztek 
meg róla fennállása 50-ik évében 1882-ben, hogy Szász 
Károly püspök belépett a brit- és külföldi bibliaterjesztő 
társaság igazgató bizottságába s hogy az irodalmi társa-
ság titkára, továbbá dr. Erdős József és dr. Szlávik 
Mátyás a francia és német evangéliomi protestánsokat 
tájékoztatják a magyar protestáns egyház életének neve-
zetesebb mozzanatairól. 

így a budapesti ref. ifjúsági egyesület csak újabb 
láncszemet fűzött a meglevőkhöz, a mikor az 1893-ik év 
december 8-án tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a 
londoni kongresszusra üdvözlő iratot küld és megíratja 
a magyar ifjúsági egyesületek történetét. A mikor e dol-
gok szóba kerültek a közgyűlésen, Szöts Farkas, az egye-
sület alelnöke azt az indítványt tette, hogy ha csak le-
hetséges, képviseltesse magát az egyesület a titkár által, 
s bízza meg a választmányt, hogy a titkár útiköltségéről 
— lehetőleg gyűjtés útján — gondoskodjék. A választ-
mány aztán május 7-én tartott ülésén 300 forintot sza-
vazott meg a titkár útiköltségére. Mielőtt azonban a titkár 
— e sorok írója — útnak indulhatott volna, egyesületünk 
gondoskodott arról, hogy a magyar evangéliomi keresz-
tyénség az ifjúsági egyesületek nagyszerű szellemi közös-
ségéből ne hiányozzék. 

Még a műit év december havában elküldtük azt a 
kis tájékozást a magyar ifjúsági egyesületi mozgalmakról, 
a mit fentebb a magyar ifjúsági egyesületek történetének 
neveztünk. Fermaud Károly ugyanis, a nemzetközi bizott-
ság titkára, az a szeretetreméltó genfi kálvinista, a ki 
hazánkat már kétszer meglátogatta, egy nagy könyv szer-
kesztését vállalta magára, a mely azóta el is készült s a 
mely országonként tünteti fel az evangéliomi ifjúsági egye-
sületek történetét. Fermaud barátunk Magyarországnak is 
akart néhány lapot szentelni ama nevezetes műben s jó 
eleve fölszólított bennünket, hogy írjuk meg a magyar 
ifjúsági egyesületek történetét. Meg is írtuk. Természetesen 
csak egy-egy kis jelentés lett az a mi szerény kezdemé-
nyezéseinkről. Igyekeztünk minél kíméletesebbek lenni a 
hazai protestantizmus iránt, mert hiszen ide haza ugyan 
erősen ostromolunk mi minden hitetlenséget, holt ortho-
doxiát, közönyösséget, de szennyesünket külföldre vinni 
nem szeretjük. Sőt felhasználtuk az alkalmat, hogy a 
külföldi közönséget hazánk közjogi állására, a magyarság 
vezérszerepére s a protestáns egyház tagjainak tekintélyes 
nagy számára vonatkozólag tájékoztassuk, mert hiszen 
külföldön sokan még mindig Ausztria részének tekintenek 
s azt hiszik, hogy a magyarság elenyésző kisebbség s hogy 
az ország jóformán egészen pápista. Azután néhány szó-
val elmondtuk, hogy az evangéliomi egyházak élete kezd 
fellendülni s itt is, ott is alakult már evangéliomi szel-
lemű ifjúsági egyesület. Az elé a kis tájékozás elé, a mit 
mi írtunk, Fermaud Károly írt egy nemzetünk iránti hő 
szeretettől áthatott bevezetést. Elmondja ebben, hogy Ma-
gyarországot nem kell összetéveszteni Ausztriával, a mely-
től minden tekintetben különbözik, hogy Magyarországon 
több mint négy millió protestáns van (ez persze egy 
kicsit hibás statisztikai adat), hogy a magyar ifjúság 
buzgó és lelkesült. Sorait így végzi: »Valóban reménylenünk 
kell, hogy új életre kel (t. i. az ország), de kötelességünk 
is, hogy imádkozzunk a meglevő egyesületekért s az or-
szág ifjúságáért. Vajha az itt következő rövid tájékozás 
ébresztene érdeklődést és igazi szeretetet a magyar nép 
iránt, a mely oly méltó arra s oly szívesen látja azokat, 
a kik barátként közelítenek félé. Mindazok, a kik Magyar-
országot meglátogatják, a régi magyar nemzetben igazán 



érdekes népet találnak, a mely tárt karokkal fogadja 
mindazt, a mi szép és jó«. 

Még csak azt említem meg, hogy az ifjúsági egye-
sületek története angol, francia és német nyelven kapható 
s tekintettel az abban a különböző országokra vonatkozó 
érdekes s hazánkban egyáltalán ismeretlen adatokra, a 
melyek pedig a keresztyén egyház történetének igazán 
nevezetes adatai, azt minden magyar protestáns intézet-
nek meg kellene szereznie. (Megrendelhető: Fermaud 
Charles, Genéve 3, rue Général-Dufour címen.) 

Még más emlékkönyvhöz is járultunk valamivel, 
t. i. a Tophel genfi lelkész által készített énekeskönyvhöz, 
melyben 38 ének 3, egy pedig 20 nyelven — magyarul is — 
foglaltatik. Ez az énekeskönyv is, az ifjúsági egyesületek 
története is a kongresszus előtt jelent meg, úgyhogy a ta-
gok a kongresszus alkalmával mind a kettőt használták. 

A magyar érdeklődésnek harmadik jele az üdvözlő 
irat volt, a mit már személyesen adtam át a kongresszuson. 
Csakhogy míg odaértem, sok érdekes dolgot láttam és 
hallottam, a mikről ha futólag is, meg kell emlékeznem 
Most szörnyűködöm el, hogy már mennyit írtam és még 
mindig Budapesten vagyok. így vagyunk mi magyar protes-
tánsok. Nehezen szakadunk el ettől a mi édes hazánktól. 
Ha a külföldön járunk is, visszagondolunk rá. Ha haza 
jövünk, még jobban szeretjük. A mi szépet, jót találunk 
külföldön, azt itt még százszor szebben és jobban szeret-
nénk látni. Nem is hihetjük el, hogy _ ezt az országot 
valami nagyra ne szánta volna az Űr Isten. Dacára 
minden bűneinknek, nem vet Ő el, sőt megtisztít és el-
hozza a jövőt, a mikor majd minden népek eljőnek ide 
s az űj evangéliomi magyarság fényességében gyönyör-
ködnek. Ebben a reményben mondok búcsút neked, édes 
hazám, de hogy nagyon hirtelenében el ne hagyjalak, 
Pozsonyban, hacsak egynehány órára is, kiszállok. 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

k ö n y v i s m e r t e t é s . 
Luthardt, Kompendium der Dogmatik 9. verb. Aufl. Leipzig 
1893. 410 1. Ára 7 márk, s Gundert, Verzeichniss der im Kompen-
dium der Dogmatik von Dr. Chr. E. Luthardt IX. Aufl. 1893 citirten 
Bibelstellen. Leipzig (Dörffling & Francke), 1893. 32 1. Ára 1 márk. 

(Folytatás és vége.) 

Luthardt művének feldolgozás és irodalmi teljesség 
tekintetében egyik legsikerültebb része: a történet-dogma-
tikai rész (15—21. §.). Milyen mesterileg rajzolja többi 
között a XVII. század orthodox dogmatikájának rend-
szerező működését (17. §.), mely azonban a polemika túl-
súlyánál, a symbolikus könyvek tekintélyének merevsé-
génél s metaphysikai-logikai, tehát történetellenes jellegénél 
fogva iskolás f'ormalismussal végződött. A logikai készség 
és helyesség az óprot. hittani rendszerek tudományossá-
gának a kritériuma, a melylyel aztán a tabelláris áttekin-
tések iránti előszeretet s a transcendens elemnek bizonyos 
séma alatti tárgyalása van összekötve. E jellegöknél fogva 
épen nem tarthatjuk azokat »a luth. dogmatika klasszikus 
korszakának*, sőt inkább a prot. hittani fejlődés scholastikus 
orthodox középkorának. E rendszerek követője napjaink 
»hit vallásos dogmatikája* (74. s köv. lap), a melyet az 
egyházi hitvallásokra való visszatérés, s részben a tisztán 
történeti tárgyalás, valamint a dogmatikai tananyagnak 
önálló reprodukálása jellemez. Főbb képviselői: Schnecken-
burger a maga komparatív dogmatikájával (1855), Mar-

tensen (1850, 3. kiad. 1886). Sartorius (1840), Thoma-
sius kenotikus christol. dogmatikája (1852. s köv.), Philippi 
(1854., 1864. s 1883. s köv.), Hofmann Schriftbeweis-ja 
(1857—60), Kahnis (1861.. 64., 68. 2. kiad. 1874—75) 
és Frank (1870—73. 2. kiad. 81—84.). 

A rationális és positiv, s a philosophiai spekulatió 
és kedélyi érdekeket összeegyeztető ú. n. közvetítő theo-
logia dogmatikájának hívei: Schenkel (1858. s köv.), a 
Schleiermacher-féle feltétlen függési érzetet a praedesti-
natiánus ref. dogmával kombináló Scliweizer (1841), a 
spekulatív Weisse (1855—62), Rothe (1867—71), külö-
nösen »Zur Dogmatik« című művével (1862., 2. kiad. 
1869), Lange (1849, 51., 52.), Liebner (1849), ref. szel-
lemben Ebrard (1851 2. kiad. 1862), és különös speku-
latív feldolgozással Dorner, ez irány fődogmatikusa (1879. 
s köv. 2. kiad. 1886—87). — Mellékágai erősebb ref. 
színezettel Wichelhaus (1874 ), és Böhl (1887), továbbá 
herrnhuti értelemben Plitt (1864), a württembergi bibliai 
realista iskola szellemében Reiff (1873. 2. kiad. 1876), 
Kübel (1874) s Laichinger (1876). A mvstikus theoso-
phok iskolájában nevekedett Schöberlein (1848) s némileg 
Voigt a maga fundamentáldogmatikájával (1874), mely 
igen jeles történetkritikai és apologetikai fejtegetéseket tar-
talmaz a vallásról, s a kijelentett vallás okiratáról és tudo-
mányáról. 

Positivebb irányú modern rationalismust képvisel 
Luthardt szerint Iiitschl (1870, 1882, 1888 s következő), 
a kinek gazdag pro- és contra-irodalmát a legapróbb 
részletekig ismerteti a szerző (72. 73. 1.). A metaphysika 
kizárása által megrövidített dogmatikája mit sem tud a 
lényegi trinitásról, az eredendő bűnről s Krisztus szemé-
lyi praeexistentiájáról és lényegi istenségéről. Istensége 
csakis ethikai jelentőségű s a gyülekezetre is átruházható, 
a mi szerző szerint »eine moralisirende Entwerthung des 
Christenthums*. Elvileg követője Herrmann (1879), követ-
kezményeit vonta meg a christologiában Schultz (1881), 
jobbpárti követője : Kaftan (1888, s Glaube und Dogma 
1889); a balpárti: Bender (1885), kinek »Wesen der 
Religión* című müvét Luthardt »keresztyén-ellenes«-nek 
jelezi. 

Ritschl-el ellentétes, de azért lényegileg modern 
tudományos rationalista állásponton áll Lipsius (1876, 
3. kiad. 1893), és a tiszta immanentia álláspontján Bie-
dermann (1869, 2 kiad. 1884—85), a kinek hittana »a 
modern ker. tudat spekulatív kifejezése*, s az egyházi 
dogma >ist eine Objektivirung des subjektiv religiösen 
Rewusstseins«; Hegel spekulátiójához közelebb áll Pflei-
derer (3. kiad. 1886), s Herbarthoz Flügel (1881, 2. kiad. 
1888); Ritschl hive, de azért kritikai és egy házias irányú 
Nitzsch (1892). 

A függelékben felsorolja szerző a római katholikus 
egyház dogmatikai irodalmát (76—77. 1.). Sajnos, hogy 
pár bevezető és jellemző szóval — legalább annak német 
részét — el nem látta. E scholastikus kompendiumokból 
is tanulhatunk. A főbb dogmatikusok: Klee (1835), Per-
rone (1881), Dieringer (5. kiad. 1865), Friedhoff (2. kiad. 
1871), Ilurter (4. kiad. 1883), Schwetz (2. kiad. 1880) 
és ókath. szellemben Michelis (1881). 

A munka különös vagy kifejtő része, a tulajdon-
képeni hittani rendszer előadása, az ismert keretben és 
módszer szerint mozog. Ép azért itt a chrisfologiai rész 
érdekel bennünket közelebbről, s különösen annak újabb 
kifejlődése (51. §.). Míg ugyanis a rationalista irány Jézus 
történetének eszményi tartalmát az erkölcsi tökéletesség 
példányképére redukálta, s a philos. spekulatió a véges 
és végetlen létegységnek az eszményével azonosította, 
addig Schleiermacher óta az újabb christologia az esz-



menyinek s a történetinek egységét keresi a Krisztusban, 
mint »ideálemberben«. Az újabb positiv theologia »az 
istenemberség* egyházi tanfogalmára tért vissza, a mely-
lyel szemben az ú. n. »modern« theologia újból vagy az 
eszménynek (»elvnek«) philosophiai. vagy pedig rationa-
listikus — erkölcsi meghatározásara törekszik. A ratio-
nalismus törült minden természetfelettit a Jézus személyi-
ségéből; Kant az erkölcsi tökéletesség abstrakt ideálját 
kereste benne s Jakobi s De WetteneJc is érzéke volt e 
központi személyiség történeti oldala iránt. Hase az em-
beriség ideáljának tartja a Krisztust. Schleiermacher sze-
rint Krisztus személyisége az emberiség vallásos-erkölcsi 
typusának teljes megvalósulása s ezzel a teremtés tel-
jessége, tehát az emberiség legfőbb szüleménye. Újabbak, 
mint Beischlag, Lipsius és Bitschl »az üdvelv teljes ki-
jelentését* látják a Krisztusban. A christologia iránti foko-
zott érdeklődés a jelenben Ritschl moráltheologiájának az 
érdeme, s a >történeti* és »históriai« (Ziegler, Kühler 
és mások) Krisztus problémája igen élénken foglalkoztatja 
a jelenkori német theologusokat. E nemben jeles, bár 
kissé egyoldalú tájékoztató Kribel tanár müve »a positiv 
és liberális irányzat különbségéről a modern theologiában* 
(1881, 2. kiad. 1893). 

Im ilyen tájékoztató és theologiai ismeretterjesztő 
Luthardt »dogmatikai kompendiuma* néhány rövid és 
hézagos szemelvényben bemutatva E nemben egyedül áll 
az újabb theologia irodalmában, s könnyebben és sikere-
sebben kezelhető, mint Hase nagyon is megrövidített 
Hutterusa. Különösen azoknak, kik kevésbé jártasok a 
bibliai theologia s a dogmatörténet dolgában, üdvös ki-
egészítésül fog szolgálni a hittani előadásokhoz. Melegen 
ajánljuk tehát e nélkülözhetetlen segédkönyvet, mint iro-
dalmi repertóriumot is theol. akad, hallgatóink és lelké-
szeink szives ügyeimébe. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

b e l f ö l d . 

A polgári házasság és az egyházak 
feladata. 

Mult számunkban registráltuk a polgári házasságról 
szóló törvényjavaslat letárgyalását s elfogadását a főrendi-
házban. s megemlékeztünk Zelenka Pál tiszai ág. ev. 
püspök szép beszédéről. A beszéd oly szép s oly találóan 
jellemzi az egyházak jövő feladatát, hogy Lapunkban is 
helyesnek tartjuk annak közlését. 

Beszéde elején Zelenka amaz ellenvetésekről szólt, 
melyeket az ellenzék felhozott, de melyeknek alaptalan-
ságát az igazságügyi miniszter már kimutatta. A tény-
leges viszonyok közt feltétlenül szükségesnek tartja a 
házasság-ügy rendezését s a helyes rendezést csak a 
kötelező polgári házasság által látja elérhetőnek. Majd 
így folytatta beszédét: 

»Hogy ezzel nagy kiváltságról mond le az egyház, 
az természetes, de sem nem jogtalan, sem nem aggasztó. 
A katholikus egyház e nélkül is még túl erős lesz s mint 
ilyen a keresztyén vallás alapítójának szellemi hatása 
alatt belenyugodhatik az állam törvényes intézkedésébe 
s ennek következményeibe, sőt elvárhatjuk tőle jogosan, 
hogy egyes előnyökről történt lemondás után is kiveszi 
majd a maga java részét a magyar államnak folytatólagos 
kiépítésénél. 

Kétségbe vonhatlan tény végül, hogy az állampolgá-

rok ezen nagy érdekének kiváltságot és kivételt nem 
ismerő, egységes módon biztosítása nem lazítani, hanem 
erősíteni fogja a különböző hitűek és nyelvűek szoros 
kapcsolatát államunkhoz, hazánkhoz (Élénk helyeslés), 
komolyabbá és biztosabbá teszi a házassági szövetséget, 
megnyugvást nyújt a családok joga és anyagi érdekeinek 
minden viszonyok közti biztosítására. Isten ez vagy amaz 
emberteremtménye közt nem tevén különbséget, szabad 
folyást enged, a házasság kötését korlátoló válaszfalak 
lerombolásával, a szeretet azon hatalmának, mely mint 
a sikeres házasélet összehozója és főbb biztosítéka erősebb 
az államnak, sőt az egyháznak is minden hatalmánál. 
(Élénk helyeslés.) 

Szebb korszakot alkotó ily reform, valósításánál, 
távolról sem követelhet figyelmet az állam háztartásának 
kisebb vagy nagyobb mérvben megterheltetése. Ezen 
plusz megterheltetés a családok javára irányult intézkedé-
seknek hatása alatt anyagilag is bőven megtérül, kiszá-
míthatlannak vallván azon erkölcsi előnyt, mely ezen jogos 
és igazságos berendezésből majd önként következik. (He-
lyeslés.) 

S ezzel befejezhetném rövid beszédemet, ha a mult 
tanácskozás alkalmával is hallottak közül hármat meg-
jegyzés nélkül hagyhatnék. 

Magas helyről jött e középkori büszke szó: »egy-
ház* s utána gondolatjelek után e szó: felekezetek. Ez 
a megkülönböztetés, mely 1848. után és a 19. század 
végén, igénytelen nézetem szerint, már nincs helyén. Egy 
vallást hozott Urunk Megváltónk az égből. Ezen vallás 
ma többféle egyházban élhet ugyan, azok mindegyike kell, 
hogy vallja: »egy a hit, egy a keresztyénség, egy aköz -
benjáró, egy az Isten, ki Atyja mindeneknek, ti pedig 
testvérek egymás közt mindannyian egyek vagytok a 
Jézus Krisztusban!« Tény tehát, hogy 6 egyházban él és 
hat ma a keresztyén vallás, hat egyenjogú testvér van 
tehát, külön házban, külön berendezéssel, külön emlékek-
kel, talán még külön reményekkel is, de ugyanazon egy 
Úrral és egy céllal. Nincs tehát egy egyház s kivüle aztán 
még protestánsnak, eretneknek vagy akatholikusnak nevez-
hető 3, 4 vagy 5 felekezet, még azért sem, mert nem 
az egyház mint ilyen, hanem az igaz és élő hit benne 
és általa, vezetnek minket a kegyelemeszközök által az 
üdvösséghez. 

Már ezért is tehát jó lesz a kath. egyház hatalmá-
nak az állam működése köréből barátságos külön válasz-
tása, intő jelül: a te országod nem e világból való •— 
tisztázó jelül: térj vissza az őskeresztyén egyház szelle-
méhez és szokásaihoz, onnan merítsd magas hivatásodnak, 
keresztyén egyháztársaiddal testvéries meleg szövetségben, 
a Krisztus segítségének és áldásának könyörgésével, az 
égi erőt. 

Ugyancsak itt hallottuk, megvallom nem csekély meg-
döbbenéssel, hogy az egyház tekintélyét már a nép alsó 
rétegei is rombolják s még jobban megütődtem azon el-
ejtett mondáson, hogy kisebb baj a törvényre és a tekin-
télyre nézve a szent zászló, mint a vörös zászló alatt 
történő nvilt támadás. 

Aggasztó jelenségekben, nem tagadom, bőviben va-
gyunk. A civilizáció nagyobbodó fénye nagyobbá és söté-
tebbé teszi a háttérben az árnyat. Szabadossággá fajul 
a szabadság. Merész játékot üz a vakhit ép úgy, mit a 
hitetlenség mindennel, a mi törvény, tekintély, tisztelet és 
szent. Ámde van-e valami ok nélkül ? A milyen az egy-
ház lelki hatalma a hívek felett, olyan a hozzátartozók 
lelki nyilvánulása a külvilággal s magával az egyházzal 
szemben is. A milyen az egyház példaadása, olyan annak 
hatása azok tagjaira nézve. 



Be kell vallanom, az egyházak ma közreműködés 
és hatás dolgában túl gyengék, kevés kivétellel elvilá-
giasodtak, vagy már csak a fellegvárakból dörögnek. 

Már ezért is jó az egvhaz hatalmának az állami 
működés köréből barátságos kiválasztása, hogy ezáltal 
visszatérhessen eredeti rendeltetéséhez, visszahivassék 
mintegy azon szent mezőre, melyen szivekkel és lelkekkel 
való foglalkozás még ma is nagy áldás egyházakra, lel-
készekre, hivekre nézve egyaránt. 

Majd ha a keresztyén egyházak lelkészei meghall-
ják, megértik és átérzik a Megváltó parancsát: legeltesd 
az én nyájamat; nem uralkodásban, hanem szolgálattétel-
ben.; nem hatalmaskodásban, hanem meghódolásban — 
fogják népük élén szerezni az Úr kegyelmét; — majd ha 
közel és szives viszonyba lépnek az Ür népével és átérzik 
az Úr szavát: »ingyen adok az élet vizéből, ingyen 
vegyétek, ingyen adjátok« s oly berendezést nyer minden 
egyház, hogy a nép szellemi vezetői nagyobb anyagi 
gondok puszító súlyától menten csakugyan ingyen fogják 
a hivő nép közt az Urat szolgálni s a Megváltó önfel-
áldozó példája szerint szeretni fogják jó atya módjára 
a könyörülő szeretet melegével az elhagyottakat és ül-
dözötteket s templomban és iskolákban, miként a köz-
életben evangéliumi fényt fognak e tudatlanság homályá-
ban és a bűnösökre árasztani, hivatásukat és dicsőségü-
ket tehát Isten országában, önfeláldozó szolgálattételben, 
mindhalálig hűségben fogják keresni: akkor szennytelen 
lesz s magasan fog lobogni a szent zászló, s porba fog 
tiportatni a vörös zászló, melyet nem az idő, nem a 
civilizáció, nem a megátalkodottság és istentelenség, hanem 
a hivatását be nem töltött egyház emelt öntudatlanul is 
magasra, tehát győzelemre előre. 

Térj haza tieidhez. Ily haza-küldő és haza-térítő 
ez a törvényjavaslat. Ép ezért is már és főleg azért üdvöz-
löm én azt. (Élénk helyeslés.) 

Megvallom végül, hogy e törvényjavaslat, illetőleg 
az egyházpolitikai törvényjavaslatok törvényerőre emelé-
sével következményeiben beláthatatlan válság elé vitetnek, 
kivált az evangéliumszerű egyházak. A mult század igé-
nyeihez mért javadalmazású lelkészek sovány jövedelmük-
nek egy negyed részétől megfosztatnak, a híveknek áldozat-
készségéből élő egyházak ezen forrásoknak sok helyütt 
elvesztése felett némi kis mérvben aggódnak. S mégis . . . 
az Úr nagyobb válságokon is keresztül vezette a századok 
viharaiban küzdő és szenvedő egyházakat. Élve maradtak. 
Küzd majd most is, és mentő eszközül az egyház a stóla-
mentes ingyen szolgálatot fogja behozni és ezzel szívélye-
sebb lesz a viszony az egyház és lelkészek között; az 
állam által igénybe nem vett időt a lelkészek az egyház 
javára fogják értékesíteni; az állam pedig századok sok-
szor égető csapásai folytán sem marad el és a hű mun-
kás sűlyos veszteségeit a többiek arányában fogja majd 
itt is előbb vagy utóbb kárpótolni. 

A törvényjavaslatot tehát azért, mert abban nem lépi 
át a maga jogos és természetes határait az állam, meg-
hagyván az egyházaknak is azt, a mi hivatásuk szerint 
az övék, érintetlenül; mert abban az eddigi kiváltságok-
nak az egyházaktól elvonása által megvonja e két hata-
lom közt a jogkört, s ezzel külön válva és ép ezért barát-
ságos módon teszi lehetővé a közreműködést; mert abban 
a családi életet alapító házasság kötésénél és a bírásko-
dásnál is a jogegyenlőség és testvériség nagy elvét alkal-
mazza ; megteszi pedig ezt előnyadás nélkül, akár az 
állam, akár az egyház javára ; mert azzal megadja az 
egyháznak a lehetőséget Isten országának e földön hiva-
tásuk és tetszésük szerint teljes erővel terjesztésére; mert 
ezzel nem vészhozó, hanem áldásos következményeknek 

lesz előidézője, a polgárság összesége békés összeolva-
dásának és szeretetteljes egyetértésének megindítója, a 
részletes tárgyalás alapjául most is elfogadom. (Élénk he-
lyeslés.)* 

k ü l f ö l d . 

A francia protestantismus történetéből. 
(Folytatás.) 

Még azon évben, 1715. aug. 2l-én néhány szegény 
fiatal predikans gyűlt össze, Antoine Gourt, még csak 
20 éves ifjú vezetése alatt, egy elhagyott kőbányában a 
Languedoc egy kis vára mellett, azzal a tervvel, hogy a 
protestáns egyházat romjaiból fölépítik; és megtartották 
a Désert (puszta) első zsinatját. Visszakövetelni elvesztett 
jogaikat, helyre állítani az isteni tiszteletet, az egyházat 
újra szervezni, a protestánsok között hatalmas szövetsé-
geket hozni létre: ez volt a mű, melyet Istenben megkezdett. 

Az ő lángesze, megértette, hogy a protestantismus 
megmentésére nem elég a templomokat rendezni, hanem 
papi kart is kell szervezni. Az ő kéréseinek és áldozat-
készségének köszönhető a Lausanne-i Seminarium, mely 
egy évszázadon át látta el papokkal Francziaország 
templomait. 

Nem annyira tudományt kivánt ő a lelkészektől, 
mint inkább a »puszta« szellemét, a szentséges türelmet, 
az előre látó, okos, hősies és különösen vértanúi szellemet, 
halálmegvetést. 

E magasztos szellemtől áthatva, hányan lettek vér-
tanúi üldözött vallásuknak! De szent haláluk új embere-
ket ösztönzött e hivatásra és Antoine Gourt elmondhatta 
egyik legkedvesebb tanítványának kinzatása utáni napon 
hogy: > e haláleset a helyett, hogy csüggedést okozna 
ifjaink között, ellenkezőleg csak lángolóbbá teszi buzgó-
ságukat. Nincs szebb az érzelmeknél, melyeket kifejeznek, 
és a mi leginkább bámulatra méltó,- az, hogy e halál óta 
két új hívünk jelentkezett*. 

Törvény által kizárva, mint a száműzöttek, éltek 
hazájukban a franczia protestánsok s oly vallásos hősies-
séget tanúsítottak, melyet semmi sem győzhetett le. Arra 
voltak ítélve, hogy ne legyen családjuk, ha csak nem 
római szertartás szerint házasodtak meg. De megtagadták 
az engedelmességet a törvénynek és házasodtak, emelt 
fővel tűrték a megaláztatást, melylyel e méltatlan törvény-
kezés illette őket. Minden működésből kizárva, minden 
hivataltól megfosztva, kénytelenek voltak semmik sem lenni 
a hazában, melyet oly híven szolgáltak. Majd midőn az 
üldözés újból megindult, a vérpad és fogság kínjait és 
szégyenét tűrték, törhetlen bátorsággal, zúgolódás nélkül, 
lelkiismeretük szabadságáért. 

A constance-i torony kriptájában a fogoly hugonotta 
nők e szót vésik a kőbe: »Resistez«, melyben az egész 
protestantismus lelke van kifejezve. 

Igy éltek a protestánsok egy egész század hosszú 



évein át, mint a zsidók Egyiptomból kijövet, a »pusztában« 
várván az igéret földét. 

Csupán változatlan türelmük s az Isten akaratában 
való teljes megnyugvástól vártak győzelmet. 

Csakugyan minden év új sikert hozott, és lassanként 
újra szervezett régi egyházak birtokába jutottak, melyekről 
az ellenség azt hitte, hogy már régen tönkre mentek. A 
Dauphiné és Languedoc számtalan plébánosa látja templo-
mát elhagyatva, míg a tömeg ezrenként tódul, hogy hallja 
a »puszta« szegény papját, a prédikátort, kinek vérdíj 
van a fejére kitűzve. 

Az egyház hősei közt első sorban áll Rabaut Pál, 
Antoine Court, a művészek folytatója. A »puszta* szelle-
mének örököse; semmi sem laukasztja buzgóságát, még 
az sem, ha néha olyanok ellen kell harcolnia, kik iránt 
odaadással viseltetett. Oldala mellett volt a szenvedések-
ben hű bajtársa, a hősies Pradel. De a ki a protestáns 
ügy védelmét kezébe vette, az Rabaut idősebb fia volt, 
az azóta Rabaut Szent István néven annyira ismert hit-
hős, kinek energiája, esze, buzgósága és ékesszólása az 
utolsó akadályokat is legyőzte s a végső diadalt kivívta. 

A protestantismus, mely az üldöztetés alatt kidő-
lésre, a nemzet életéből eltűnésre volt kárhoztatva, újra 
éledt, épen az üldözés viharai által. 

Eljött az idő, midőn a közvélemény megütközött, 
majd megbotránkozott oly ezer meg ezer francia helyze-
tén. kiknek egyéb bűnök nem volt, mint az, hogy nem 
voltak római katholikusok. Nagynevű • magistrátorok. mint 
ti'Aguesseau, Joly de Fleury stb., úgy a hon érdeke, mint 
az igazság nevében, felveszik a reformátusok védelmét, 
a protestáns házasságot érvényessé teszik, a reformátu-
soknak megadják a polgári jogokat. 

XV. Lajos uralkodásának vége csillapodást hozott 
a kedélyekbe. Rabaut Saint-Etienne a protestánsok nevé-
ben élére állította a kérdést: ismerjék el a reformátusok 
jogait teljesen és állítsák azokat egészen helyre. Az udvar-
hoz fölküldött remek memoire-jában kifejtette, hogy a 
század nem tűrheti tovább az erőszakoskodást, és hogy 
a francia protestantismus jogait már lehetetlen félre ismerni. 

Azonban a klérus hű maradt politikájához. >Végezze 
be a munkát, melyet a Nagy Lajos elkezdett és a Szere-
tett Lajos (Louis le bien aimé) folytatott* — szólt Loménie 
de Brienne XlII-ik Lajoshoz — »Felségednek van fentartva, 
hogy államaiban az utolsó csapást rá mérje a kalvinis-
musra.« 

De e kegyetlen tanácsok többé nem találtak meg-
hallgattatásra, mert a közvélemény már elítélte az üldö-
zési szellemet. Lafayette, kinek neve közszájon forgott, 
ki oly nemes hévvel szerette a szabadságot, melyért 
Amerikában harcolt is, a nagy Washington befolyása alatt 
nyiltan állást foglalta reformátusok mellett.XVI. Lajos elítél-
vén XIV. Lajos művét, aláírta az 1787-ki inkább nevezetes, 
mint igazságos edictumot, mely megadja a reformátusoknak 
a jogot, hogy házassági szerződéseket köthessenek, ép oly 
érvényesen, mint a római katholikusok. Szép vívmány 
volt ez, elvette a pápás papoktól a reformátusok anya-

könyvezését és ezzel megfosztotta őket ama nagy hata-
lomtól, melyet a római egyház mindig féltékenyen őrzött. 
Nem telt bele két év, hogy a francia forradalom meg-
adta a protestánsoknak a lelkiismereti szabadságot is, 
melyért oly soká szenvedtek. A vallásukért gályán rabos-
kodók, a puszta vértanúi, a De Grenier fivérek, Rochette 
lelkész a vérpadon, Jean Faber, »a becsületes bűnös«,el-
foglalván atyja helyét a fogságban, .lisven, s különösen 
Calas, kinek Voltaire volt fenkölt védője, vetették fel a 
kérdést oly tragikai erővel, mely a rhetorokat és casuis-
tákat is megszégyenítette. Mikor az 1789. aug. 20-ki emlé-
kezetes gyűlésen Rabaut Saint-Etienne fölment a szószékre, 
hogy az üldözöttek védelmére keljen, hatalmas szava le-
leplezte a mult szenvedéseit. »Nem a türelmet követelem 
én, kiáltott föl, hanem a szabadságot. A megtűrés, elszen-
vedés, bocsánat, kegyelem, fejedelmileg igazságtalan gon-
dolatok a dissidensekkel szemben mindaddig, míg igaz 
lesz, hogy a vallásbeli különbözés nem bűn. Azt kérem, 
hogy a türelem, ez az igazságtalan szó legyen most már 
kitörülve, mert ez úgy tüntet fel minket, mint szánalomra 
méltó polgárokat. A tévelygés nem vétek, ha az, a ki 
hirdeti, igazságnak veszi; ezt hirdetni sem ember, sem 
társadalom nem tilthatja meg.« 

Messze voltak most azon napoktól, midőn a klérus 
szónoka XIV. Lajoshoz így beszélt: »A lelkiismereti sza-
badságot minden katholikus ügy nézi, mint egy lábuk elé 
ásott szakadékot, és mint az erkölcstelenség számára nyilt 
ajtót. Vegye el tőlük, Sire, vegye el e gyászos szabad-
ságot, és tegye őket azon boldog kényszerűségbe, hogy 
mindig híveknek kelljen maradniok.« 

Elragadtatva a pusztai pap ékesszólásától, az állam 
elvetette a visszavonási edictumot és kihirdette, hogy 
»senkit sem szabad üldözni vallási nézetei miatt, sem 
isteni tiszteletének gyakorlatában háborgatni*. 

Franciaország protestánsai tehát nem szenvedtek 
hiába. Vitéz karjaik újra emelték az üldözés által lerom-
bolt épületeket és nagy elődeik hitéhez hívek maradván, 
örökkévalóvá tették azok rendjét, kik a reformáció első 
napjai óta »Isten igaz igéje* szerint akartak élni. Ez ül-
dözött kisebbség megértette kötelességét; nem bírván 
hatalommal, bírt az igazság meggyőző erejével és ellen-
ségeiknek maguknak kellett végrehajtaniok ama reformo-
kat, melyekért nem szűntek meg harcolni és szenvedni. 
Ellentállni mindig és mindenütt az erőszak és bántalom-
nak, úgy mint a kisértetnek, soha sem kételkedni az 
igazság végső diadalában: ezek voltak fő erényeik a 
»puszta* papjainak, kik győztek, a kereszt alatt találván 
egyetlen oltalmukat. 

A Désert korszakában a szüntelen élet-halálharc 
volt a református egyház története, mely harcolt, hogy 
meg ne haljon. A XVIII. században a protestantismus 
összes ereje és minden gondolata összpontosul a vallás-
szabadság jogainak örökös védelmében, de mikor végra 
a legkegyetlenebb szenvedések árán megszerezték a diadalt, 
új ellenségek fenyegették a protestantismust. Egy század 
mult el a nantes-i edictum visszavonása óta. És milyen 
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század volt ez! A Voltaire és Rousseau százada. A phi-
losophikus áramlattal szemben, mely magával ragadta 
a szellemeket, és az oly sok győzelmet arató deismussal 
szemben, a francia protestantismus fegyvertelen volt. Vé-
delmére hősöket látott kelni, vértanukat halni, de aka-
démiái és iskolái elvesztése óta idegen maradt azon 
eszmeáramlatokban, melyek a francia forradalom köze-
ledtét jelzék. A legszegényebb viszonyok közül kerülvén 
ki a puszta nemes papjai, egész életüket vallásuknak áldoz-
ták. De a mely napon megszűnt az üldöztetés, egy-
szerre meglepte őket a kor hitetlensége, és ha néhány 
előre látőbb közülök megérzé is a veszélyt, szavára nem 
hallgattak. A mily hasonlíthatlan fényben ragyogott a protes-
tantismus védelme Lajos alatt, midőn Claude, Daillé, 
.lisven, Bossuet stb. törtek lándzsát mellette, oly erőtelen, 
jelentéktelennek tünt a ker. hitelvek védelme a forrada-
lom idején. 
(Folyt, köv.) Maszák Leona. 

i r o d a l o m . 
** Arany János hátrahagyott versei Ráth Mór 

által II. kiadásban bocsáttattak ki. A vaskos kötet »Arany 
János összegyűjtött munkái *-nak VII. és VIII. kettős fü-
zetét alkotja. A kötetet szép bevezetés nyitja meg Arany 
László tollából, azután Arany János »Önéletrajz«-a követ-
kezik. A költemények sorát az első füzetben a szép 
»őszikék« nyitják meg, majd a régebbi évekből való 
»Kisebb költemények« vannak közölve s végül a * Csaba 
királyfi* cimű hún rege töredékei. A második füzetben 
»Az utolsó magyar*, »Édua«, »Öldöklő angyal«, »Daliás 
idők* című töredékek, továbbá »Rögtönzések, tréfák, 
sóhajok« cím alatt számos apróságok, majd a »Zrinyiász 
népies kidolgozása* és végül »Fogások* cím alatt apróbb 
versek foglalnak helyet. A kötet ára fűzve 3 frt. Ezzel 
egyidejűleg Ráth Mór ismeretes »Iskolai kiadásai« során 
megjelent egy füzetbe foglalva Arany János »Zrinyi és 
Tasso«, »A Zrinyiasz népies kiadása« és »Ariosto első 
éneke*. A füzet ára 70 kr. — Megrendelhető Ráth Mór 
könyvkereskedésében Budapest, Gizella-tér. 

** Képes német ABC és olvasókönyv, írta több 
fő- és székvárosi tanférfiú, kiadja Mehner Vilmos (Buda-
pest, papnövelde-u. 8. sz.), a közoktatási minisztérium 
által 1894. évi 22,371. sz. a. engedélyezve. I. Rész ABC 
és Olvasókönyv, ára 30 kr.; II. kötet Olvasókönyv, ára 
36 kr.; III. kötet Olvasókönyv, ára 45 krajcár. — Német 
nyelvű ABC-és és Olvasókönyveinknek egyik gyökeres hi-
bája az szokott lenni, hogy testben-lélekben, azaz tarta-
lomban és szellemben is németek s így a német nyelv-
vel a német szellemet is mintegy becsempészgették a 
gyermek lelkébe. A kézalatti olvasókönyvek ettől a hibá-
tól nemcsak teljesen mentek, hanem az olvasmányoknak 
mind tárgyára, mind szellemére nézve határozott hazafiasak, 
tős-gyökeres magyarok. Ez az egyik fényoldala a »több 
fő- és székvárosi tanférfiú írta* német olvasókönyveknek. 
A másik az olvasmányokban tapasztalható fokozatosság, 
melylyel a könnyebbről haladnak a nehezebbre. Továbbá 

az is jó oldala e könyveknek, hogy az olvasmányok né-
met címe alá mindenütt oda írják a cím magyar jelen-
tését is, valamint, minden olvasmányhoz egy kis szótárt 
csatolnak, mi által az olvasmány nyelvi és tárgyi meg-
értetését nagyon megkönnyítik. A könyvek nyomása tiszta, 
kiállítása csinos; a német és a latin betűk olvasmányon-
ként felváltva használtatnak. Felhívjuk rá a tanférfiak és 
iskolai elöljáróságok pártoló figyelmét. 

** A Magyar mese- és mondavilágból, Benedek 
Elek e nagyszabású mesevállalatából a 10. és 11. füzetet 
kaptuk egyszerre. A 10. füzetben véget ér az öt kötetre 
tervezett mű első kötete s ez most már külön is kapható 
díszes kötésben 3 frtért. Ebből az alkalomból a kultusz-
minisztérium, mely maga is 200 példányt vett meg az 
iskolai év végén való kiosztás végett, meleg hangú és 
rendkívül elismerő rendeletben ajánlja Benedek könyvét 
az összes népoktatási intézeteknek megszerzés végett. A 
május 29-én s még Csáky gróf által aláírt rendelet így szól: 
Az Athenaeuin irodalmi és nyomdai részvénytársaság 
kiadásában legközelebb egy díszes kiállítású könyv jelent 
meg, a melynek teljes címe következő: »Magyar mese- és 
mondavilág. Ezer év meseköltése. Meséli Benedek Elek. 
Széchy Gyula szövegrajzaival*. Első kötetét képezi ez a 
könyv amaz öt kötetre tervezett nagy mesekönyvnek, 
melyben a magyar nemzet ezer éves ünnepének alkalmából 
Benedek Elek, az ismert meseíró írja meg népies irodalmi 
nyelven mindazokat a meséket, mondákat és regéket, a 
melyeket a magyar nép költői tehetsége ezer évnek lefor-
gása alatt teremtett. A könyv megírásánál különös gond 
van fordítva arra, hogy azt aggodalom nélkül lehessen 
adni a gyermekifjuság kezébe is, s így az egész mű 
nemcsak irodalomtörténeti, hanem paedagogiai szempontból 
is igen becses, s a tanévet záró vizsgálatok alkalmával 
jutalomkönyv gyanánt szerfölött alkalmasnak Ígérkezik. 
Mindezen jeles tulajdonságainál fogva a szó alatti müvet 
— melynek ára kötetenként 3 frt, a mely azonban két-
hetenként megjelenő 25 kros füzetekben is megszerezhető 
— az összes népoktatási intézetek (tanító-, tanítónőképez-
dék, felsőbb leányiskolák, polgári felső, nép- és kereskedelmi, 
úgyszintén az elemi iskolák) tanulóinak, testületeinek és 
könyvtárainak, valamint a népkönyvtáraknak beszerzés 
végett melegen ajánlom. Erről a királyi tanfelügyelőséget 
további megfelelő eljárás végett értesítem. Budapest, 1894. 
május 29-én. Gr. Csáky. 

** Nagyajtai Cserei Mihály élete és Históriája, 
írta Szigethy Lajos, eperjesi kolleg. főgimn. tanár. Kolozs-
várit, 1894. 25 lap. — Ha nem csalódunk, tudori érte-
kezéssel van itt dolgunk. Azt a férfiút méltatja szerző e 
füzetben, ki Erdélynek számos emlékirat-szerzői között 
tekintélyes helyet foglal el. Azt az erős meggyőződésű, 
tudós elméjű, de sokban elfogult embert, kit erős hazafi-
sága gyakran exclusivvá, szilárd vallásos hite sokszor 
felekezeteskedővé tőn. Azt a színdús, szemléltető írót, ki 
néhány oda vetett vonással mesterileg tudott jellemezni 
s kit regény- és színműköltőink (pl. Jókai, Szigligeti stb.) 
ép ezért a tulajdonságáért oly nagyon kedveltek. Szigethy 
értekezése rokonszenvesen ismerteti Cserei származását 
és gyermekkorát, ifjúságát és férfikorát, híven festi Cserei 
jellemrajzát, szépen méltatja Históriája alapján Csereit 
mint írót. Az alapos tanulmányra valló és szépen írott 
értekezés megérdemli, hogy minél többen olvassák, szerző-
jének pedig elismerésünket nyilvánítsuk. A füzet ára nincs 
megnevezve. 



** A társadalmi forradalom (Az anarkizmus) cím 
alatt dr. Balogh Arthur, ki már előzőleg megírta az anar-
kizmus eredetét az »Athenaeum«-ban, új könyvet írt, 
melyben az anarkizmust, a jelenkori társadalom e veszé-
lyes betegségét ismerteti. Öt fejezetben szól az anarkiz-
mus eredetéről, az anarkista tanok kifejlődéséről, az anar-
kisták titkos szervezetéről, az anarkizmus moráljáról és 
lélektanáról s végül adja a jelenkori kiváló szociologok 
és bölcselők véleményét az anarkizmust illetőleg. Az író 
igen jól ismeri az anarkizmusnak mind történetét, mind 
irodalmát s igen helyes álláspontot foglal el az anarkiz-
mus gyógyítása tekintetében. Teljesen igazat adunk neki 
abban, hogy e veszélyes betegség gyógyításánál nem any-
nyira a tűzre és vasra van szükség, mint inkább magá-
nak a társadalomnak átalakítására a tiszta vallásosság 
által. Az anarkizmus kelevény a társadalom romlott vérű 
testén, tehát a romlott vért kell regenerálni, új, erős, 
életre képesítő vért kell adni a megvénhedett betegnek. 
Ez a regeneráló erő azonban csak a tiszta evangéliumban 
található fel; azt kell bele oltani a társadalom megrom-
lott vérébe s akkor a betegség is gyógyítva lesz. A mű 
elolvasását épen alkalomszerűvé teszi a francia köztársa-
sági elnöknek meggyilkolása s ebből a szempontból is 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. A munka kapható a »Vasúti 
Lapok« kiadóhivatalában. Ára? 

** A Kossuth-kultusz és a katholikus egyház 
címmel egy kis füzetet kaptunk, mit Keményfy Dániel, a 
»Kath. Hitvédelmi Folyóirat* egyik szerkesztője írt. Ke-
ményfy tisztázni óhajtja a kath. klérus elmaradását a 
Kossuth-gyászról. Az elmaradást két okkal támogatja, 
nevezetesen, hogy Kossuth antidinasztikus érzelmű volt, 
másodszor, hogy esküdt ellensége volt a kath. egyháznak 
és a pápaságnak. Nem szólunk a felhozott okokra sem-
mit, csak azt jegyezzük meg, hogy jól esett a füzetke 
nyíltsága, melylyel lerántotta a leplet arról az újonnan 
kikombinált »dogmáról*, mely a gyászban való részvételt 
nem engedte meg a klérusnak, s továbbá, hogy kár an-
nak a boldogult Kossuthnak olyan nagyon felhányni az 
illoyalitást, akkor, a midőn a klérus, a »Religio«-val élén, 
igen furcsa nyilatkozásait engedi meg ismert loyalitásának 
a polgári házasság elfogadása miatt. 

+* Dőre Márton és Józan Áron beszélgetései 
című kis vitairata Papp Albert dráva-szabolcsi ref. segéd-
lelkésznek már új kiadást ért. A már az »Index*-be 
került ügyes kis munkát ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Kapható szerzőnél. Ára 10 kr. 

** A Magyar Paedagogia junius—juliusi száma 
a következő tartalommal jelent meg: Felméri Lajos, Márki 
Sándortól; A jövő népiskolája. Ember Jánostól; Az iskolai 
kézművesség, Demek Győzőtől; Népiskolák, középiskolák, 
egyetemek, Waldapfel Jánostól; A mai görög közép-
iskolák, Cserép Józseftől; Évi jelentés az orsz. közokta-
tási tanácsnak 1893/91. tanévi működéséről, Ferenczy 
Józseftől. A tartalmas számot: Irodalom, Vegyesek zárják 
be. A Magyar Paedagogia legközelebbi száma októberben 
fog megjelenni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Szemelyi hírek. Szász Károly püspök, család-
jával együtt Halasra utazott, hol a nyarat tölteni fogja. 
Kívánjuk, hogy a nyár valóban pihenés legyen reá nézve 
s új erőben üdvözölhessük visszatérésekor. 

* Katholikus nagygyűlés Pozsonyban. A kleri-
kális agitáció vezérei csak nem tudnak megnyugodni s 
nem engedik a már régóta felizgatott szenvedélyeket 
lecsillapodni. Zichy Nándorék a mult hónap 29-én Pozsony-
ban újból kath. nagygyűlést tartottak, a mely egyik napilap 
megjegyzése szerint, teljesen hasonló volt egy főúri hajtó-
vadászathoz, melyben részt vesz néhány főúri vadász s egy 
sereg hajtó, kiknek nem kell gondolkozni, csak minél 
nagyobb zajt csapni. A gyűlés, melyen Eszterházy Miklós 
Móric gróf elnökölt, legnagyobbrészben a vidékről becsődített 
földművesekből és papokból állott. A cél, melyért újra ütötték 
a reklám nagy dobját, a polgári házasság életbe lépésének 
megakadályozása; egy országos kath. agitáló szövetség 
létrehozása s a keresztyén (?) szociálizmus győzelemre 
juttatása volt. A gyűlés természetesen táviratilag hódolatát 
fejezte ki a pápa s a király iránt, de jogosan kérdezhetjük 
egy napilappal együtt: »micsoda lovalitás az, mely egyre 
a király személyét rángatja bele a politikai harcokba ? 
micsoda loyalitás az, mely a vereség pillanatában kitörő 
szenvedélvlyel »ave Caesar«-t kiált és pogány római 
császárokat emleget és most egyszerre újra a korona 
felé forgatja ájtatos szemeit?* 

* Szász Károly püspök és a Vay-gyász. Emlí-
tettük mult számunkban, hogy a Sárospatakon tartott 
kerületi gyászünnepélvlyel egyidejűleg a mult hó 24-én 
Szász Károly püspök úr is felújította a boldogult báró Vay 
Miklós emlékezetét a rendes istenitiszteleten. Ezt regisz-
trálták a fővárosi napilapok is, de a tudósításokon igen 
meglátszik, hogy nem kálvinista emberek írták. Egyik 
»requiem«-nek nevezte el a kegyeletes megemlékezést, a 
másik a boldogult »lelki üdvösségéért* imádkoztatott a 
püspökkel s szépen referálta, hogy a »requiemen« a család 
tagjai nem voltak jelen, mert a hivatalos »requiemen* 
vettek részt Sárospatakon. Igazán boszantó sokszor az 
a tájékozatlanság, a melylyel a napi sajtó a mi egyházi 
dolgainkról ír. Nem ártana, ha a szemfüles reporterek 
egy kissé alaposabban körültekintenének s nem írnának 
zöldségeket, a mik felett a figyelmes olvasók bizony-bizony 
megbotránkoznak. 

* A kecskeméti ref. főgimnáziumon a mult hó 
25-ik és következő napjain tartattak meg az érettségi 
vizsgálatok Petri Elek budapesti theol. tanár, mint egyház-
kerületi képviselő s György Endre, mint kormányképviselő 
elnöklete alatt. Az érettségi vizsgálatra 51 tanuló jelent-
kezett, kik közül írásbeli vizsgálatot tett 50; szóbeli 
vizsgálatra bocsáttatott 45. A szóbeli vizsgálattól 4 tanuló 
visszalépvén, vizsgálatot tett 41, és pedig jelesen 3, jól 7, 
egyszerűen 19 tanuló, mig 10 két hónapra, kettő pedig 
egy évre visszavettetett. 



* Templomavatás Törtelen. A törteli kis ref. egy-
ház a mult hó 17-én fényes ünnepet ült. Újonnan épült 
imaháza ekkor adatott át az Úr szolgálatának. A felava-
tást maga Szász Károly püspök úr végezte s felemelő be-
széde felejthetetlen fog maradni a valláskülönbség nélkül 
egybesereglett hallgatóság emlékezetében. Püspök úr Abony-
ból ment ki a kis egyházba az egyházmegye gondnokával 
Antos Jánossal s Márton Ferenc tanácsbiróval. A négyes 
fogatokon jött magas vendégeket az esperes Ádám Kálmán, 
az anyaegyháznak Jász-Karajenőnek a papja Szekér 
Sándor, a helybeli helyett, lelkész Bálint Károly s a tószegi 
lelkész Molnár Gyula s a valláskülönbség nélkül össze-
sereglett hívek sokasága fogadta. A felavató istentisz-
teleten közreműködtek a helybeli b. lelkész Bálint Ká-
roly, az anyaegyház lelkésze Szekér Sándor, ki 1. Kir. 
8: 27—30. versei alapján valóban szép, felemelő s helyesen 
alkalmazott beszédet tartott; majd püspök úr mondta el 
hatalmas, a szivekben mély nyomokat hagyott avató 
beszédét s kérte buzgó imájában Isten áldását a vallá-
sosság új hajlékára. Ezután a két sakramentum kiosztása 
következett. A keresztelést Molnár Gyula tószegi lelkész 
végezte, az úrvacsorai agendát pedig az esperes tartotta. 
Végül püspök úr áldásával véget ért a szép ünnepély 
hivatalos része, mely után az egyház gondnoka Tóth 
Sándor hívta magyar vendégszerető házához a nagy 
számú vendégsereget. Az ebéden részt vett a helybeli 
kath. plébános, valamint Schlesinger nagybirtokos is, mely 
utóbbinak nem csekély érdeme van a törteli ,kis ref. 
egyház körül. Különösen kiemelendő azonban az egyház 
érdememes gondnoka, Tóth Sándor, kinek buzgósága s 
áldozatkészsége egyháza iránt soha ki nem fogy s ki a 
leghathatósabban közremunkált abban, hogy a törteliek a 
maguk imaházában dicsérhetik az Urat. 

* A gömöri egyházmegye közeledése. A gömöri 
egyházmegye nem fekszik már Skóciában. Határozott lép-
tekben közelít országuuk határa felé. Tudvalevőleg, a mi-
kor a gömöri egyházmegyei értekezlet elhatározta, hogy 
az egyházmegyei pénztárnok által minden egyház részére 
megrendeltet egy csomó jó iratot, a »Hajnal* arra fakadt, 
hogy az az egyházmegye nem lehet Magyarországban, 
hanem Skóciában fekszik. De most már erős a gyanúnk, 
hogy közelebb van hozzánk. Mert íme a balatonvidéki 
lelkészértekezlet tagjai is elhatározták, hogy a népies ira-
tok bizományát elvállalják. A következő egyházakba men-
nek tehát a »Koszorú« levelei: Balaton-Kövesd, B.-Füred, 
B.-Udvari, Monoszló, Köveskálla, Henye, Zánk és Szent-
Antalfa, Tihany, B.-K.-Szőllős, N.-Pécsely, M.-Barnag, 
Nagy-Vázsony, Szt-Gál, Moha, Arács. Hejh! Pedig erre 
felé kevesebb buza terem ám, mint terem Kecskemét meg 
N.-KŐrös határában. No de megérjük mi még, hogy azt 
mondják: íme, Gömör is, meg a Balaton vidéke is Ma-
gyarországban vannak, mert nem állanak magokban. 

* A gyermekek vallásáról szóló törvényjavas-
latot a képviselőház f. hó ^7-én letárgyalta s elfogadta 
és pedig a képviselőház jogügyi bizottsága javaslata szel-
lemében, mely szerint a házas felek az egybekelés előtt 
állapíthatják meg, hogy születendő gyermekeiket mely tör-
vényesen bevett vagy elismert felekezet szellemében óhajt-
ják neveltetni. 

** A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény-
javaslatot a képviselőház általában és részleteiben is el-
fogadta, Wlassics Gyula azon módosításával, hogy a magát 
felekezetnélkülinek valló egyén, hivatalos egyházából ki-
lépése után még 3 évig köteles lesz elhagyott egyházá-
val szemben adózási kötelességeit teljesíteni. 

* A nagyszombati kir. kath. tanítóképezde, 
a kultuszminiszter többszöri sürgetése következtében, a 
hercegprímás rendelete folytán pár év alatt meg fog szűnni. 
Sok baja volt az intézettel a tanügyi kormánynak, mert 
valóságos melegágya volt már régóta a germanismusnak, 
de különösen a panszlavizmusnak. A jövő iskolai évvel 
már nem lesz első évi tanfolyam s így négy év alatt az 
intézet végleg meg fog szűnni. Mivel azonban mégis szük-
séges a felvidéken egy tanítóképezde, a kormány Nyitrán 
szándékozik egyet felállítani a megszűnt nagyszombati 
intézet helyett. 

* Eltiltott tankönyv. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a »Compendiu de geografia universale, de Teodoru 
Ceontra* c. román tankönyv használatát, közjogi ferdítései 
következtében, az ország összes tanintézeteiben eltiltotta. 

* Új evangélikus egyház. Kispesten f. hó 27-én 
alakult meg az ágostai evangélikus egyház. Az alakuló 
gyűlésen több fővárosi evangélikus lelkész is részt vett, 
valamint ott voltak a kispesti reformátusok is. A gyűlés 
elhatározta, hogy minél előbb templomot épít, amelynek 
fölépítéséig minden hónapban egyszer a község iskola-
termében istenitiszteletet tart. Az új egyházközségbe eddig 
százhúsz család vétette föl magát. 

* A zilahi ref. egyháznak nagy napja volt a 
mult hó 23-án. A gyülekezet Szász Domokos püspököt, 
ki a diósadi egyház templomavatására indult, meghívta ke-
belébe. Szász Domokos kész örömmel ment az egyház 
meglátogatására s a fogadtatás napja ünnepnap volt nem 
csak a ref. egyházra, hanem egész Zilah városára nézve 
is. A püspök elé külön bizottság ment a megye határára 
s a város apraja-nagyja talpon volt, midőn a püspök a 
diadalkapukkal s zöld lombokkal gazdagon feldíszített 
utcákon bevonult. Délután a különböző küldöttségek tisz-
telgését fogadta a püspök, míg az esti ünnepeltetést ha-
talmas fáklyásmenet rekesztette be. Másnap az istenitisz-
teleten a püspök tartotta az egyházi beszédet, majd egyház-
tanács-ülést tartott s a kollégiumot tisztelte meg látoga-
tásával. Délben díszebédre gyűlt a város intelligentiája s 
felköszöntőkben nem volt hiány. Ebéd után a püspök 
Diósadra ment ki, hol a templomot avatta fel s estére 
újra Zilahra tért vissza, s másnap reggel tért vissza szék-
helyére Kolozsvárra. 

* Alapkőletevés. A besztercebányai evang. gimná-
zium újonnan emelendő épületének alapkövét a mult hó 
24-én, vasárnap, tették le méltó ünnepélyességek kíséreté-
ben. Az alapkő-letételnél nagyszámú közönség volt jelen; 
megjelentek a város előkelői közül igen sokan vallás-
különbség nélkül. Az alkalmi beszédet Mikler Sámuel 
evang. lelkész tartotta, mint a besztercebányai ev. egy-
házi gyülekezet ez idei társelnöke. Gyönyörű beszédében 
lélekemelő módon vázolta az iskola háromszázados tör-



ténetét, majd magasztos hivatását a jelenben és jövőben. 
Az első kalapácsütést a kőre Stadler egyházi felügyelő 
mérte. Vajha a letett alapkövön épülő iskola minden 
időkben az igaz protestáns tudományosság, a szabad hala-
dás és magyar hazafiság csarnoka maradna! 

* Vay-emlékünnep Sárospatakon. A tiszáninneni 
ev. ref. egyházkerület vasárnap, junius 24-én tartotta ál-
dott emlékezetű, felejthetetlen főgondnokának, báró Vay 
Miklósnak emlékünnepélyét. Délelőtt 10 órakor a főiskolai 
imateremben, mely ez idő szerint — a városi templom 
bezáratása miatt — közistenitiszteleti helyül szolgál, a 
városi közönséggel egyszerre kezdtek gyülekezni az egy-
házkerület vezérférfiai, kik e szent ünnepnapra, mely egy-
úttal az 1893/94. iskolai év évzáró ünnepének napja is 
volt, egybegyülekeztek. Ott volt főt. Kun Bertalan püspök 
úr, az összes esperesek és segédgondnokok, az egyház-
megyék képviselői, a főiskolai igazgató-tanács, a tanári 
kar. A gyászoló családot báró Vay Béla, báró Vay Sán-
dor, báró Vay Elemér, báró Vay Arnold képviselték. Az 
imaterem új négyszögű szószékében, mely gyászlepellel 
volt bevonva, Mitrovics Gyula főiskolai lelkész, az ünne-
pély egyházi szónoka, foglalt helyet. A felálló és a 130 
dicséret első verseinek éneklése után a főiskolai énekkar 
mondott egy gyászdalt, majd következett az ima és gyász-
beszéd ezen alapige alapján: »Örökségül vagyon nekünk 
a te tanuságtételed«. Azt a kérdést fejtegette, hogy mit 
hagyott nekünk örökségül báró Vay Miklós? és e kér-
désre a feleletet az ő vallásosságában és a protestantiz-
mushoz való ragaszkodásában találta fel. A beszéd úgy 
kidolgozása, nemes, magasan szárnyaló alapgondolatai s 
az áldott emlékezetű főgondnoknak a jelzett szempontok-
ból való jellemzése, mint igazi szónoki előadása által 
minden hallgatójának szivét megragadta és eltöltötte. Be-
fejezése után az énekkar mondott ismét egy dalt s az-
után Ballagi Géza jogtanár, mint a tanári kar képviselője 
(melyet a főt. egyházkerület az emlékbeszéd tarfásával 
megbízott), lépett a szószékre, hogy ecsetelje előttünk: 
ki volt Vay Miklós ? és mit vesztett benne a haza, a 
protestantizmus, egyházkerületünk és főiskolánk ? Nem is 
emlékbeszéd, hanem egy nagyarányú, nagy tanulmányon 
s a legbizalmasabb természetű följegyzéseknek, adatoknak 
bő felhasználásán alapuló politikai essay volt ez, mely az 
utóbbi félszázad egész politikai életét, annak nyilt és tit-
kos rugóival feltárta előttünk, a mennyiben az a Vay éle-
tével összeköttetésben állott és épen e különböző viszo-
nyok és alakulások közt igyekezett szerző megfejteni a 
megboldogult szereplését, s annak lélektani indokolását 
adni. Ezen politikai szereplésével hozta összeköttetésbe az 
egyházpolitikai téren való működését is, így a pátens al-
kalmával, majd a konvent, zsinat, domesztika megalkotá-
sában, iskolai ügyekben, főiskolánk anyagi és szellemi 
előmozdítására irányzott törekvéseiben. A nagy gonddal 
és fáradsággal, széles politikai látókörrel készített, ügyes 
tollal kidolgozott és eleven, a figyelmet mindvégig lekötő 
előadásban felolvasott beszéd az egész közönség osztatlan 
tetszését és elismerését kiérdemelte annak szerzője iránt, 
ki a rendelkezésére álló rövid idő (4 hét) alatt a szép 
ünnepélyhez teljesen méltó beszéddel ünnepelte kerületünk 
és főiskolánk nagy halottját. Az emlékbeszéd felolvasása 
majdnem 2 óra hosszáig tartott. Az énekkar alkalmi éneke 
fejezte be a minden részletében szépen sikerült emlék-
ünnepélyt, melynek magas színvonalra emeléséhez a fő-
iskolai énekkar szabatos, hangzatos előadásával lényegesen 
hozzájárult. Az emlékünnepély után, lji2 órakor, a főis-
kolai tanácsteremben közebéd következett, melyen mintegy 
80-an vettek részt. (»Őrálló*.) 

* Halálozás. A dunántúli ág. ev. egyházkerület 
püspökét Karsay Sándort súlyos csapás érte. Neje Soós 
Terézia, életének 80-ik, boldog házasságuk 56-ik évében 
f. hó 24-én elhunyt Győrben. Temetése e hó 26-án ment 
végbe. Fogadja az agg püspök mély gyászában a mi 
őszinte részvétünket is. 

* Kiegészítés. F. évi 25-ik számunknak Korbai 
Károly temetéséről szóló tudósításából, a hiányos értesítés 
folytán kimaradt, hogy a temetésen az egyházmegye kép-
viseletében Hetessy Viktor ó-moravicai lelkész, egyházme-
gyei főjegyző volt jelen, ki a gyászszertartást egy remek 
rögtönzött beszéddel zárta be. A hiányt ezennel kipó-
toljuk. 

a d a k o z á s . 
A prot. országos árvaegyletre : A gerjeni kon-

firmándusok Széky Géza r. 1. által 1 frt 50 kr. — A 
csurgói konfirmándusok Verbay István ev. ref. 1. által 
5 frt 48 kr. — (Ehhez járultak: Szabó Kálmán 60 kr., 
Losonczi Jenő 50 kr., Ihászi Lajos 40 kr., Ptacsek Emil 40 kr., 
Somogyi Dezső 30kr., Kuti Elemér 20 kr., Varga István 14 kr., 
Arany József 10 kr., Horváth János 10 kr., Kompa 
István 10 kr . Tüske Ferenc 10 kr., Horváth Katalin 2 frt, 
Peterdi Örsze 50 kr., Füstös Zsuzsanna 4 kr.) — A 
sárkeresztúri konfirmándusok Lévay Lajos r. I. által 
1 frt 20 kr. — A b-m.-szt.-királyi konfirmándusok Fodor 
Gyula r. 1. által 1 frt — N. N. (H.-M.-Vásárhely) 35 kr. 
— A Jcákicsi és marócsai konfirmándusok Kiss József 
r. 1. által 1 frt 10 kr. — Kenessey Móric veszprémi 
kir. közjegyző leánykái: Emilia, Anna, Pepi, Lilla és Emma 
azon alkalomból, hogy a hittanból kitűnő vizsgát tettek, 
Demjén Márton r. 1. által 8 frt 60 kr. — A rimaszombati 
egy. prot. főgimn. ifj. gyámintézete Sárkány Imre gimn. 
tanár által 2 frt. — A ceglédi konfirmándusok Takáts 
József r. 1. által 10 frt 50 kr. — A 23. számban kimuta-
tott adakozás hozzászámításával jelen közlés összege: 
220 frt 61 kr. 

Kiadóhivatal. 
Nagypénteki Ref. Társaságra : Id. Bimány István 

(Gönc) 50 kr. — Faragó Károly (Miskolc) 50 kr. — Gábor 
.lánosné (Miskolc) 20 kr. — Összesen 1 frt 20 kr., mely 
összeget Szőts Albert pénztárnok úr kezeihez befizettük. 

Kiadóhivatal. 

Szerkesztői üzenetek, 
R. K. Kassa. A tévedés nem oly nagy, hogy a miatt ódium 

támadhatna. Jobb lesz csak úgy hagyni; a kiigazítás úgy is igen 
bajos lenne. 

Sz. M. Eperjes. A lapok elküldése iránt az intézkedés meg-
történt. A korrekturát illető megjegyzést is figyelembe veszszük. 

Cz. I. Uj-Tátrafüred. A lapok küldése iránt intézkedtünk. 
Jó nyaralást és üdülést kívánunk; de kérjük, hogy Lapunkról 
se feledkezzék meg. 

P á l y á z a t . 

A debreceni ev. ref. főgimnáziumban a következő 
iskolai évre két helyettes tanári állásra hirdettetik pályázat. 

Mindenik állással a latin és magyar nyelv tanítása 

» 



van összekötve (esetleg rokontárgygyal) a tanintézet pár-
huzamos osztályaiban. 

Javadalmazásuk 800 forint. 
A pályázók kérvényei képességükre vonatkozó okmá-

nyokkal fölszerelve folyó évi augusztus l-ig a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület püspöki hivatalához küldendők be. 

Csak prot. vallású egyének pályázhatnak s az állo-
más 1894. szept. 1-én elfoglalandó. • 

Debrecen, 1894. junius 27-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
A szatmár-németi ev. ref. felsőbb leányiskolánál a 

jövő iskolai évre rendszeresített egy férfi tanári és egy 
bentlakó tanítónői állásra. 

a) A férfi tanári állásra pályázhatnak a magyar 
nyelv és irodalomból képesített középiskolai tanárok és 
tanárjelöltek, bármely melléktárgygyal. 

Évi javadalom 800 frt. 
b) A bentlakó tanítónői állásra pályázhatnak a nyelv-

mesternői tanfolyamot végzett tanítónők. Ha más szakot 
végzett polg. isk. tanítónő pályázik, nyelvmesternői képe-
sítéssel; előnyben részesül. 

Évi javadalom 450 frt s teljes ellátás. 
Kötelessége: a német és francia nyelv tanítása a 

négy alsó osztályban, továbbá a bentlakó növendékekre 
való felügyelet felváltva naponként a másik bentlakos 
tanítónővel. A növendékekkel idegen nyelveken társalgás. 
A felügyelet abban áll, hogy a bentlakó növendékek testi 
és szellemi jóllété felett folytonosan őrködik az igazg. nő 
közvetlen felügyelete és ellenőrzése mellett. 

Mindkét állás óramaximuma heti 26 óra. Elfogla-
landók szeptember 1-én. 

Pályázati kérvények alólirt igazgató tanácsi elnök-
höz küldendők folyó évi augusztus l-ig. Csak protestáns 
vallásúak pályázhatnak. A választás próbaévre történik. 

Szatmártt, 1894. junius 23-án. 

Jdkő Mihály, 
2—2 igazg. tanácsi elnök. 

P á l y á z a t . 
A karcagi ev. ref. gimnáziumnál az 1894—95. 

tanévre betöltendő a magyar-német, esetleg latin-német 
tanszék. 

Heti óraszám 18—20. 
Ezen állással, ha okleveles tanár választatik, 1000 frt 

törzsfizetés s 200 frt lakáspénz, ha pedig képesítéssel 
nem bíró helyettes-tanár választatik, 800 frt fizetés jár 
évnegyedenként előre fizetve. 

A megválasztott tanár állomását 1894. szept 1-én 
tartozik elfoglalni. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. A megválasztott oklev. tanár egy évi sikeres 
működés után véglegesíttetvén, kötelezett tagja a tiszán-
túli ev. ref. tanári nyugdíjintézetnek. A fentartó testület 
belépett az országos tanári nyugdíjintézetbe úgy, hogy a 
tanárok csak a fizetésük után járó százalékot fizetik. 

A helyettes-tanárul alkalmazott oklevele megszerzése 
után nyomban rendes tanári fizetést kap. 

A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanul-
mányaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó ok-
mányaik kíséretében f . évi julius 14-ig alólirotthoz 
küldjék be. 

Karcag, 1894. junius 25. 
Hajnal Elek, 

1—2 az igazgató-tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyzett ev. ref. főgimná-

zium igazgató-tanácsa a következő rendes tanszékekre 
hirdet pályázatot: 

1. ISémet-magyar nyelv és irodalom, 
2. ó-classica-philologia. 
E tanszékek a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-

ügyi m. kir. miniszter úr kinevezése alá esnek, az alkal-
mazott azonban egy évi sikeres működés után fog állan-
dósíttatni. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. Mindaddig, 
míg az orsz. tanári nyugdíj életbe nem lép, a tiszántúli 
ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetnek 
köteles tagjai lesznek. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben mint helyettes tanárok nyernek alkalmazást 
helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése 1200, azaz egyezerkétszáz 
forint (2400 korona), kétsáz forint lakpénz (400 korona) 
és négy ízben 50—50 frt (100 korona) ötödéves pótlék. 

A helyettes tanár fizetése 800, azaz nyolcszáz forint 
(1600 korona). 

A megválasztott s megerősített tanárok tanszékeiket 
székfoglaló értekezéssel tartoznak elfoglalni. 

A pályázók a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz intézett folyamodványaikat legkésőb-
ben folyó évi julius hónap 31-ig, az alulírott elnökségnél 
nyújtsák be. 

E folyamodványukban életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, képesítésük, eddigi 
netáni alkalmazásuk, okmányokkal igazolandók. 

A kinevezett vagy megválasztott folyó évi szeptem-
ber hó 1-ső napján tartozik hivatalát elfoglalni; szükség 
esetén köteles más rokon tantárgyakat is előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimn. igazgató-
tanácsnak 1894. évi junius hó 17-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
1—2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN, 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

ciinzendök. 
Kia<l<>-liívutal : 

Hornyánsttky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), 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. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 90 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 74-ik félévre hirdetünk előfizetést. A régi biza-

lommal s az eddigi programm alapján. 
Tovább is sürgetjük az egyház belső és külső épí-

tését, Isten kegyelmének s az evangéliumnak nem emberi 
erejével. 

A belső építést, azaz az egyesek és testületek lel-
kének evangéliumi megújítását. Hogy pásztorok és gyü-
lekezetek, vezetők és vezetettek minél többet merítsenek 
Isten kegyelméből, mely üdvösségünknek egyedüli alapja; 
Jézus Krisztusból, ki leikeinknek egyedüli üdvözítője; a 
Szent Lélek erejéből, mely lelkeinket egyedül képes ujjá-
szülni és megszentelni; az Evangéliumból, mely Istennek 
hatalma minden hivők üdvösségére. 

A külső építést, azaz az egyház szerveinek és intéz-
ményeinek a szükséghez és viszonyokhoz mért reformá-
lását. Hogy vallásos nevelésünk a közoktatás minden 
ágában, de főként a nőnevelés terén s a nevelésre hivatott 
tanítók, tanárok és lelkészek képzésében több evangéliumi 
ízt, színt és erőt nyerjen; hogy az egyházi irodalom 
minden ágában, de különösen a szentírás, a népiratkák 
és a vallásos lapok terjesztése terén nagyobb lendületei 
vegyen; hogy a gyülekezeti élet a belmisszió felkarolásá-
val, dékányságok szervezésével, vallásos összejövetelek 
tartásával, parokhiális könyvtárak felállításával, legény-
egyesületek szervezésével, szóval az egyháztársadalmi 
tevékenység által belterjesebb erősödést és fejlődést nyer-
jen ; hogy a lelkészi és tanítói állások korszerű fizetés-
emeléssel, gyám- és nyugdíjintézetek szervezésével régi 
vonzerejöket és társadalmi súlyokat visszanyerjék; hogy 
a gyülekezetek az anyagi terhek arányosabb és igazsá-
gosabb megosztása által, a hol szükség van rá, anyagilag 
újból szerveztessenek; hogy az egyházi közszellem, az 
összetartozás erősbítése s az erők tömörülése által, az 
elkerülhetlen egyházpolitikai válságok között diadalmasan 
megállhasson. 

Bizalommal kérjük olvasóink és munkatársainknak 
is a támogatását ezekre a nagy feladatokra! 

Az előfizetési feltételek a Lap homlokán olvashatók, 
a szokásos kedvezmények tovább is fentartatnak, az elő-
fizetések a kiadó-hivatalba küldendők. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

Szőts Farka s, 
felelős szerkesztő. 

Jövő munkánk alapja. 

A jövendő t i tkos fátyolba burkolózva áll 
e lőt tünk s a kétség és bizonytalanság ködéi 
megülik körü l tünk a földet. Nem tud juk mi rej-
lik a t i tkos fátyol s a gomolygó sű rű ködök 
mögött ; nem tudjuk jó-e vagy rosz lesz, mit 
szülni fog a jövendő idő. Nem tud juk ; de érez-
zük, mintha a megpróbál ta tás nehéz ideje kö-
vetkeznék el r eánk ; min tha v ihar készülne azok-
ból a ti tkos ködökből; vihar, mely ádáz dühében 
el fogja pusztí tani s rombolni mind azt, a mi 
gyenge, a mi nem életrevaló. E kétség és bi-
zonytalanság közt a védekezésnek, féltett kin-
cseink biztosításának gondolata támad fel lel-
künkben. Érezzük, hogy t ennünk kell valamit, s 
aggódó lelkünk hű segí tőtársakat keres, kik ész-
szel ós erővel t ámogassanak a védekezésnek s 
kincseink biztosításának szent munkájában . 

A villámhárító, melylyel a fenyegető vesze-
delmet elfordí that juk fejünk felől, i smeretes már 
előttünk, csak az a kérdés, melyik az a kiemel-
kedő pont, melyre fel kell azt tennünk, hogy 
általa az alacsonyabban fekvő helyek is védve 
legyenek. A vil lámhárí tó az evangél ium s annak 
erőinek bevitele életünk minden legkisebb ré-
szecskéjébe; de kérdés, melyik az a magaslat , a 
melyen elhelyezve, biztos véde lmünkre szol-
g á l h a t ? 

A kik velünk együtt aggódó szemekkel te-
kintenek a jövendőbe, s kiknek lelkében tisztán 
lobog a Krisztus egyháza i ránt érzet t szeretet-
nek szent tüze, többé-kevésbé eljöttek már az 
evangélizáció nemes mezejére s elhozták szívük-
nek érzelmeit, e lméjüknek gondolatait , hogy a 
részletekből egy egységes s közös munka pro-
grammjá t áll í thassuk össze. Beszéltünk már egy-
házi és tá rsadalmi é le tünknek hiányairól ; rá 
muta t tak már többen a fogyatkozásokra; meg-
jelölték erősségeinknek gyenge oldalait, hol javí-
tásra s talán egészen ú j ra épí tésre is van szük-



ség. Sürgették már többen, sürgettük magunk 
is az evangéliumnak hitteljes hirdetését, a vallás-
tanítás intensivitását, vallásos estélyek és felol-
vasások tartását, ifjúsági és legény-egyletek szer-
vezését, a népies iratoknak s főként a szent 
írásnak ter jesztését ; de ha én mindezeken végig 
gondolok, úgy tűnnek fel előttem e követelmé-
nyek, mint csak részei egy egésznek; mint egyes 
sugarak, melyeket egyesíteni s egy bizonyos 
pontra kell irányozni, hogy hatásuk teljes s az 
általuk elért eredmény maradandó legyen. 

S ha ezt a pontot keresem s végig tekintek 
a keresztyéni élet főbb mozzanatain, lelki sze-
meim a keresztyén családban találják azt fel. Ez 
az a biztos, kiemelkedő pont, a melyre ha sike-
rül feltűznünk az evangélium szent lobogóját, 
mint villámhárító fog az szolgálni a jövendő 
minden viharai között. 

A család alapját képezi az ál lamnak; nem-
csak az által, hogy az elmulók helyett ú j gene-
ratiót hoz elő, de erkölcsi tekintetben is; a csa-
Iád levén az a forrás, a melyből a felnövekedő 
új nemzedék jövendő életének erőit, érzelmeit, 
indulatait merítheti legelső sorban. De a család 
képezi alapját az egyháznak is. Ez van hivatva 
arra, hogy tagokat neveljen az egyház számára 
s hogy minő tagokat nevel, az az ő minőségé-
től függ csupán. 

Sokszor és sokan panaszolták már egyhá-
zunk tagjainak egyháziatlanságát s közönyössé-
gét; kiveszését annak a régi generációnak, mely 
törhetetlen hűséggel ragaszkodott evangéliumi 
egyházához s a mely hűségét szent hevülettel 
s bámulatra keltő áldozatkészséggel bizonyította 
meg. S a panasz nem is alaptalan, mert bizony 
csak itt-ott akad egy-egy, ki az ősöknek e ne-
mes erényeivel birva áll egyháza ügyei mellett; 
a nagy többség, bár egyházunk tagjának vallja 
magát szájjal, de hogy érte hevüljön, vagy épen 
áldozatokat hozzon, azt ne kívánja tőle senki. 

S mi az oka ennek a sajnálatos tünemény-
nek, főként pedig a szemünk előtt s velünk 
együtt felnövekedett fiatal generáció tagjai között? 

Talán okául lehetne felhozni bizonyos te-
kintetben a kor általános hangulatát ; az élet 
megváltozott viszonyait; a megélhetés fokozódott 
nehézségeit; de én azt hiszem, hogy ha ezek 
okokul tekinthetők is bizonyos mértékig, valójá-
ban azonban csak egy megelőző oknak szükség-
képeni okozatai. A valódi okot ón a családnak 
sajnálatos megváltozásában látom. Abban a meg-
változásban, a mely mellett eltűnt abból a tiszta 
evangéliumi vallásosság, eltűnt az a tiszta levegő, 
mely a régi keresztyén családot körüllengte s 
életet, tenyészetet adott a hitnek, a szeretetnek, 
a reménységnek s minden szent erényeknek. 

Abban a megváltozásban, a mely mellett a szü-
lők nem állanak gyermekeik előtt nemes pél-
dájukkal, hogy legeltetnék őket az örök élet 
vize által öntözött, kies mezőkön, szivökbe cse-
pegtetnék az örök életre vezérlő fenséges igaz-
ságokat, ápolnák a fejlődő lélekben a hithűséget, 
áldozatkészséget. Abban a megváltozásban, mely 
mellett az egyedüli törekvés az élet anyagi ol-
dalának biztosítása; előkészítés azokra a küz-
delmekre, melyeket a felnövekedő nemzedéknek 
testi fenmaradása érdekében meg kell harcolnia, 
s a mely mellett a léleknek, mint vallásos lélek-
nek szükségletei legnagyobb részben figyelmen 
kívül hagyatnak. Abban a megváltozásban, hogy 
az életbe kilépő generáció a családból csak az 
anyagi megélhetéshez többé-kevésbbé megszer-
zett erőket viszi magával, de a melyek mellett 
az ifjúi lélek rideg, önző marad s nélkülözni 
kénytelen a hitnek édes biztatását, a vallásnak 
megnyugtató, kibékítő, erőt adó vigasztalását, a 
magasabb, szentebb s nem csupán földi érde-
kekért lelkesítő hatalmát. 

Valóban elszomorító az a lelki ridegség és 
elfásultság, mely intelligens ifjainkon uralkodik; 
az a lenéző kicsinylés, melylyel a vallásról s az 
egyházról nyilatkoznak; a hitetlenségnek, közö-
nyösségnek ós lat i tudinarismusnak az a keveréke, 
mely mérgét ráereszti mindenre, a mi földi s 
mennyei egyaránt. S valóban elszomorító az a 
nyegleség s elvaduitság, a mely népünk gyermekei-
ben napról-napra fokozódik; az a tiszteletlenség, 
mely beszédeikben s tetteikben nyilvánul a vallás 
s annak szolgái iránt. S valóban elszomorító az a 
tudatlanság, mely magasabb s alacsonyabb sorsú 
ifjainknál egyaránt feltalálható a vallás igazsá-
gai, az egyház élete, szervezete, céljai s feladata 
tekintetében. Fent és alant kiveszett az ifjúság 
lelkéből a vallás GS 9JZ egyház iránt való sze-
retet, az annak ügyei iránt való érdeklődés s az 
annak támogatására szükséges önzetlen áldozat-
készség. Helyét elfoglalta a tudatlanság, a kö-
zöny és a hitetlenség, pusztítva, rombolva a szent 
dolgokban s nyomorúságos vegetációra kény-
szerítve egyházunkat. 

S ennek okát ne keressük másban, mint 
csak a keresztyén családi élet elmúlásában. Mert 
mit is vár junk azoktól a gyermekektől, kik a 
hitetlenség vagy legjobb esetben is a közönyös-
ség légkörében növekednek fel, s mit vár junk 
az ilyképen felnőtt, lelkében megmérgezett és 
elfásult nemzedéktől, a mikor családot alapít?! 
A szülők élete alapja leend gyermekeik életének 
s az egyszer megmérgezett élet csak hasonlót 
hozhat létre. 

Ila sikeresen akarunk azért munkálkodni, 
erőinket a keresztyén családi élet visszaállítására 



kell szentelnünk legelső sorban. Ez az a magas-
lat, melyre a jövő villámhárítóját: az evangélium 
zászlaját feltűzhetjük s ez lehet egyedül az az 
alap, a melyen ha lábunkat egyszer megvethet-
jük, további lépéseink is sikerre vezérelhetnek. 
Mindaz, a mit fentebb az evangélizáció részletei 
képen említettünk, segítségünkre szolgálhat mint 
nevelő, erősítő s előkészítő a munkára ; de valódi 
eredményt csak akkor érhetünk el, ha működé-
sünknek biztos alapja: a keresztyén család, ú j ra 
vissza lesz állítva. 

Legyen azért első törekvésünk ennek visz-
szaállítása, az evangélium erőinek abba beoltása, 
nemes hajtásainak gondos ápolása, s ha a harc-
térnek e legfontosabb erőssége kezünk között 
leend, küzdelmünk eredménye a többi pontokon 
is bizonyos. 

Hamar István. 

Pár szó az evangélizáeióról. 
Már néhány éve, de főleg mostanában erősen hangoz-

tatják mindenfelé az evangélizáció szükségességét. Tagadha-
tatlan, hogy itt is, ott is vannak egyesek, a kik odaadással, 
önzetlen szeretettel, kitartással, apostoli buzgósággal karol-
ják fel az ügyet, tudván, hogy az ez úton elért eredmény 
lehet egyedül támasza és talpköve szeretett hazánknak. 
De mi lehet annak oka, hogy ily magasztos munkára 
nem akarnak többen vállalkozni és a kik tesznek is valamit, 
miért nem mutathatnak fel több eredményt ? Tán nem 
szereti a magyar hazáját? Nem kívánja boldogulását? 
Dehogy nem! Ki tudná azt jobban szeretni, s ki lenne 
képes inkább élni s halni hazájáért, mint a magyar. Ugy 
ám, de a mint mondani szokták, mégis van egy baja a 
magyar embernek, a mi még Ázsiából maradt rajta, az 
az a bizonyos nyugalomvágy, az a könnyen megelégedés 
önmagunkkal, mely csak akkor ösztönöz tettekre, ha 
dicsvágy csiklándja lelkünket, vagy nagy szükség bolygatja 
fel nyugalmunkat. 

Azok az évek hála Istennek lezajlottak már, a 
mikor még oly hírek szállingóztak, hogy jön a török, 

jön az osztrák s az ország védelméről való gondoskodás 
vonta magára a közfigyelmet. Kétségkívül sok szép jelét 
adá ekkor a magyar munkásságának úgy, mint hitének, 
mert hiszen politikai küzdelmünkkel vallási küzdelmeink 
is össze voltak forrva, de valahányszor helyreállott a 
béke, bajunk, az a szerencsétlen nyugalomvágy, újból jelent-
kezett, s hogy közéletünk most is mind jobban satnyul, 
azt az egyre növekvő tespedés, tunvaság, közöny, hitet-
lenség eléggé bizonyítják. 

Szerencsétlen nép! Hát folyton kell érezned Isten 
sujtoló kezét, hogy higyj és el ne térj az ő utairól! 

Mennyivel dicsőbb volna, ha most idejében meg-
ismernek még, hogy mi szolgál üdvösségünkre s nem 
csupán földi hazánkra, a tejjel és mézzel folyó Kanaánra 
fúggesztenők tekintetünket, hanem a mennyei Kanaáma, 

Istenországára is és nem szégyenlenők többé a Krisztus 
evangéliumát. 

A jelenkori evangélizációi törekvések épen odairá-
nyulnak, hogy eszméltessék az embert mennyei hivatására. 
A bibliai és vallásos iratokat terjesztő társulatok, vallásos 
estélyek, keresztyén néplapok, bel- és külmissziói folyó-
iratok, ifjúsági egyesületek, nőegyletek és még sok egyéb 
intézmény mind meg annyi szerve, eszköze az evangéli-
zációnak és mind azt célozza, hogy a keresztyénség ezer 
meg ezer teljesen holt tagját új életre ébreszsze, az alvókat 
felkeltse, a gyengéket hitökben erősítse, a hívőket pedig 
tettre buzdítsa. Egy szóval azt kívánják ezek a mozgal-
mak, hogy az embert Isten segítségével őszinte, lelkes 
evangéliumi keresztyénné tegyék, de távolról sem kép-
mutatóvá, mint a mire elég szomorú példát látunk a 
protestáns secták, a baptisták és nazarénusok körében. 

Az elmondottak után meglehet így szól valaki: 
hogy nemes célt tűz ki magának az evangélizáció, tagad-
hatatlan, csak rajta minden ember, a kiben van buzgóság, 
élet, hit, erő: munkálkodjék, én részemről, már rég letettem 
róla, úgy sem segít az evangélium a mai kor romlott-
ságán. De mintha Jézus válaszát hallanám az ilyen beszé-
dekre, midőn azt mondja a farizeusoknak: nem szűköl-
ködnek az egészségesek orvos nélkül, hanem a betegek. 
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a 
bűnösöket. Lám, hiába való minden hímezés, hámoz ás, 
hasztalan kerülgetjük a dolgot, nem ott a hiba, hanem 
mi bennünk van. Bennünk, a kik még csak egy lélekre 
sem tudunk jó hatással lenni, nemhogy egy gyülekezetet 
vagy épen egész nemzetet tudnánk regenerálni. Nekünk 
kell először reformálodnunk, régi módi életünkön változtat-
nunk, a mi természetesen nem eshetik meg minden ön-
megtagadás és lemondás nélkül. Persze igyekszünk is 
tőlünk telhetőleg elejét, venni annak a kényelmetlen his-
tóriának, okot okra halmozunk, prókátorként érvelünk, 
hogy így se, úgy se, ezért is, meg azért is nem lehet, 
hasztalan no, nem veszi azt be a magyar ember vére. 

Mind ez nem egyéb, mint elpalástolása annak 
a szomorú igazságnak: én nem tudok hinni, mert nem 
akarok hinni. 

Fődogmája a természeti embernek: konzerváljuk 
magunkat, értsd alatta: a mi nyugalmam, a mi életem 
boldog harmóniáját megzavarja, az átkozott legyen. Semmi 
sem bosszanthatja inkább az ó-Ádámot, mint az, ha bűn-
bánatra és megtérésre kerül a szó; politikában, a társa-
dalmi és egyházi élet terén követel ugyan haladást, de 
teljes következetlenséggel az egyéni életben a merev conser-
vativismust látja csupán jónak. »Őrizkedjünk minden fel-
izgatástól* ez a jelszava számtalan sok embernek. 

Szerencse, hogy nem mi kormányozzuk a világot, 
hanem a mi Istenünknek kezében van letéve minden hatalom. 
Van ő neki gondja arra is, hogy valamiképen ne hiányoz-
zanak életünkből azok az órák, a mikor kínos remegés 
fogja el lelkünket, a mikor teljesen beborultnak látjuk 
életünk egét s kietlennek a világot minden gyönyörűsége 
dacára; azok az órák, a mikor harcra kelnek bennünk a 
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gonosz indulatok, majd mardosnak, égetnek s hála fejében, 
hogy oly féltve őriztük és gondoztuk, utóbb csaknem 
megemésztenek. Azonban mit nem talál ki az emberi fur-
fang vádló lelkiismeretének megnyugtatására ? Egyszer 
más ember nagyobb bűnére mutat reá, bogy szépítse 
saját hibáját, másszor szőrszálhasogatásig menő pontos-
sággal bizonyítja, hogy ez a kegyes ember ép úgy él, 
mint akárki; s ha ez sem volt elég nyomós argumentum, 
tudományos úton védelmezi a bűnt. Kimutatja, hogy azon 
anyagnál fogva, mely az emberben van, nem lehet az 
más, mint a milyen tényleg. A természet ellen semmit 
sem tehetünk. A szeretet vagy gyűlölség, az önmegtartóz-
tatás vagy iszákosság természeti szükségből folyó tünemé-
nyek. Ha még ez a modern bölcseség se hatna, akkor 
hirtelenében eszébe jut valakinek, hohó! hiszen ördög is van 
ám még a világon s bámulatos gyorsasággal neki tulaj-
donít minden bűnt, saját magának pedig semmit sem, úgy 
vélekedve, hogy valamire csak jó az ördög is. 

Szinte nevetségesnek tűnhetnék fel előttünk ez a 
fűhöz, fához kapkodás, ha nem volnának oly szomorúak a. 
következményei. Azért nem szabad felednünk, hogy a 
bűnt ugyan eltakarhatjuk, önérdekből semmisnek nyilvánít-
hatjuk, a bűn büntetését is elodázhatjuk, de a bűnt 
magát soha, de soha Krisztus nélkül meg nem semmisít-
hetjük. Vagy nem bizonyítja-e eléggé a bűn létezését — 
csak nagyjában szólva — egyik másik városnak, sokszor 
egész vidéknek erkölcsi sülyedése, a népek alsóbb osztá-
lyainak elégületlensége, forrongása, a gyakran előforduló 
gyilkossági és öngyilkossági esetek, a nemzetközi össze-
esküvések stb. Bizony, talán ha nem nyilatkoznék a bűn 
oly rémes és elijesztő módon, könnyen hajlandók lennénk 
továbbra is azt hinni, hogy Isten nélkül is boldogulhatunk. 
Pedig hát Isten nélkül, Krisztus s az ő evangeliuma nélkül 
nem mehetünk semmire sem. Ezért van evangélizációra 
szükségünk, ezért kell megtérnünk, könyörögnünk, imád-
koznunk, ezért kell kérnünk az aratás urát, hogy bocsásson 
ki aratókat. Hadd támadjon minél több oly lelkész, ki a lélek-
nek fegyvereivel felruházva, többé nem bágyadtan, lankadó 
hittel, hanem örömmel megy ki a küzdtérre: az életbe, tűzzel 
és szent lelkesedéssel téve bizonyságot arról, a mit a legdrá-
gábbnak és legfenségesebbnek ismert fel e világban, a Krisztus 
evangéliumáról. Oh de buzgó lelkészekkel egyedül még 
nem elégedhetünk meg, mert utóbb azt gondolná valaki, 
úgy is a lelkészeknek való a hit, a Jézus Krisztus, és az 
ő dolguk az evangélizálás. Nem ; oda kell eljutnia társa-
dalmunknak, hogy a legkülönbözőbb rangú és hivatású 
emberek között legyenek olyanok, a kik térdet hajtanak 
az Úr előtt, a kik nemcsak ismerik a Jézust, hanem be 
is ismerik a világ előtt, hogy szeretik és hisznek benne. 
Az evangélium nem ellenkezik se a földműves vagy tudós, 
se a kereskedő vagy tanító foglalkozásával. Ha a család-
anyák gyermekeik nevelésében, a tanítók a tanításban, a 
mesteremberek a mesterséget tanulókkal szemben, jómódú 
földmíves gazdáink szolgáik és szolgálóikkal, a gazdag 
gyártulajdonosok gyári munkásaikkal való bánásmódban 
az evangéliumot tartanák szem előtt és a szerint járnánk 

el, akkor kiki a maga körének lehetne evangélizálója. 
így azután nem sokára ütne az óra, a mikor a refor-
máció egyháza újból diadalmaskodnék, a mikor a krisztusi 
eszmék testet öltenének, valósulást nyernének. 

Kérjük hát az aratás urát, hogy küldjön aratókat: 
evangélistákat, embereket, a kik az Ür lelke által szoron-
gattatva beállanak a többi munkások sorába, ez lévén 
jelszavuk: Krisztusomért és hazámért. 

Biberauer Richárd. 

i s k o l a ü g y . 

Az országos középiskolai tanáregyesület 
közgyűlése. 

Az országos középiskolai tanáregyesület f. hó 3-án 
és 4-én tartotta meg XXVII. közgyűlését Tátrafüreden, 
hogy a hasznost a kellemessel, a munkát a nemes élve-
zettel összekösse. A jelen évi közgyűlésnek legfőbb tárgya 
lett volna az egyesület reformját keresztül vinni s tár-
gyalás alá venni azt a reformmunkálatot, melyet a mult 
évi közgyűlés megbízásából egy 12 tagű bizottság dol-
gozott ki. A reform teljes keresztülvitelét és életbelépte-
tését azonban kénytelen volt a közgyűlés a jövő évre 
hagyni fenn, a miatt a sajnálatos körülmény miatt, hogy 
az egyesület tagjai nem jelentek meg oly számban, a 
mennyi az alapszabályok megváltoztatásához szükséges. 
De ha a reformot egész teljességében nem léptethették is 
életbe, annak egyes javaslatait, a melyek az alapszabá-
lyokba nem ütköztek, már most elfogadta s életbe is lép-
tette az egyesület. Főleg kettő fontos az újítások közül. 
Kimondta az egyesület, hogy a vidéki körök autonómiáját 
szélesbíteni kell, s arra kell törekedni, hogy minél több 
ily vidéki kör szerveztessék. Továbbá határozatba ment, 
hogy a választmányi ülésekben a vidéki tagok részvétele 
jobban biztosíttassék, mint eddigelé, mert hogy a vidék 
oly kevéssé érdeklődik az egyesület ügyei iránt, annak 
egyik oka, hogy a választmányi ülésekben a vidéki tagok 
igen csekély számban vannak képviselve. 

Az ülés előtt való napon a közgyűlés megjelent 
tagjai Nagy-Szalókra rándultak ki, hol egy igen egy-
szerű, de megható ünnepély folyt le. Nagy-Szalókon szü-
letett Hunfalvy Pál és János s a tanáregyesület emlék-
táblával jelölte meg a két nagy tudós szülőházát s az 
emléktábla leleplezését ez alkalommal tartották meg. Az 
ünnepi beszédet Hófer Károly főigazgató mondotta, mél-
tányolva a nagy nyelvész és a kiváló geográfus érdemeit. 
Utánna Kullmann országgyűlési képviselő beszélt a nagy 
számban s ünnepi díszben összesereglett lakosság előtt, 
ügyesen vázolva a két nagy férfiú életét, kiemelve külö-
nösen azokat a mozzanatokat, a melyek által a nagy 
közönség hazafias érzelmeit ragadhatta meg. 

A megható kis ünnepély után Tátrafüredre ment a 
társaság, hol este történt meg a kedélyes és barátságos 
ismerkedés. 

A 3-án és 4-én tartott gyűlés lefolyását röviden 
a következőkben ismertetjük. 

Beöthy Zsolt, az egyesület elnöke megnyitván az 
ülést, első sorban üdvözölte a kormány képviselőjét Leövey 
Sándor min. tanácsost s egyszersmind tudomására hozta 
a közgyűlésnek, hogy Eötvös Loránd báró kultuszminiszter, 
méltányolva a tanáregyesület fontos hivatását, távirati 



úton ezer forint segélyt engedélyezett az egyesületnek, 
a következő évben pedig ezt a segítséget még fölebb 
fogja emelni. A közgyűlés nagy lelkesedéssel fogadta a 
hírt és távirati úton köszönetet mondott érte, üdvözölve 
az új közoktatásügyi minisztert. A többi szokásos üdvözlet 
után következett Beöthy Zsolt megnyitó beszéde, mely 
nagy hatással volt a tagokra. 

A megnyitó utalt a tanáregyesület válságára, mely 
az elmúlt esztendőben azokat a reformmunkálatokat szülte, 
melyek ma kerülnek a közgyűlésen tárgyalásra. Lelkes 
szavakban ecsetelte a tanári hivatás kulturai fontosságát 
és buzdította a tanárokat, hogy egyesületüket becsüljék 
meg, melynek a tanárság fejlődésében fontos szerep jutott. 

Beöthy Zsolt beszédje után következtek a titkári, a 
pénztári jelentések, melyekkel kapcsolatban rövid vita fej-
lődött ki. Többen azt kivánták, hogy az egyesület folyó-
iratát heti lappá változtassák át, hogy elevenebb kapcso-
latot létesítsen a tagok közt, mások meg a budapesti 
helyiséget drágállották. Az elnök fölvilágosította a köz-
gyűlést, hogy mindkét ügyben a változtatás már tanács-
kozás tárgya s leghelyesebben a választmányra bizandó, 
a mit elfogadtak. 

Ezek után következett volna az egyesület reform-
jának tárgyalása, a mit dr. Alexander Bernát vezetett be; 
a tagok csekély száma következtében azonban az ülés 
az érdemleges tárgyalásba nem mehetett bele, csupán 
azt mondhatta ki, hogy a reform munkálatban lefektetett 
elveket magáénak vallja s azokból azokat, a mik a meglevő 
alapszabályokba nem ütköznek, mint a vidéki körök szer-
vezését, a vidéki tagoknak a választmányba nagyobb mérv-
ben bevonását, már most életbe lépteti. 

Az első napi ülést fényes társas vacsora rekesz-
tette be. 

A második napi ülésen első sorban kimondta a 
közgyűlés,, hogy Beöthy Zsolt beszéde, továbbá a refor-
mokra vonatkozó határozat, végül a közgyűlés jegyző-
könyve küldessék meg minden középiskolai tanárnak, 
minden középiskola és leányiskola tanári testületének, 
azzal a kéréssel, hogy a tanárok minél tömegesebben 
lépjenek be az egyesületbe. 

Ezután Beke Manó »A millennium és a középis-
kola* cím alatt tartott nagy érdeklődéssel hallgatott előadást 
— fejtegetvén, hogy az országos kiállításon miként lehetne 
a legalkalmasabban bemutatni középiskoláinkat s úgy a 
tanulók, mint a tanárok által kifejtett munkásság ered-
ményeit. Az érdekes felolvasást élénken megtapsolták s a 
választmányt bízták meg a teendő intézkedésekkel. 

Elfogadván a közgyűlés azt az indítványt, hogy a 
jövő évi közgyűlés Kassán tartassék meg s köszönetet 
szavazván a 12-es bizottságnak a reformmunkálatért, kö-
vetkezett a tisztújítás. 

Megválasztatnak: Beöthy Zsolt elnöknek. Hofer Károly 
és Vámossy Mihály alelnököknek, Szigetvári Iván dr. 
főtitkárnak, Alexander Bernát dr. szerkesztőnek, Müller 
József pénztárnoknak, Reiner Ferenc titkár- és gazdának. 
Választmányi tagoknak választatnak azok helyébe, kiknek 
ciklusa lejárt: Beke Manó dr., Biczó Géza, Deme László, 
Harrach József dr., Károly György Hugó dr., Mauritz 
Rezső, Négyessy László, Cherven Flóris dr., Varga Ottó, 
Tiber Ágost, Volf György. Vidékiek: Buza János, Franki Istv., 
Futó Mihály, Czigler Ignác, Győrik Márton, Kiss Sándor, 
Stöhr Antal, Gerevich Emil dr., Bödisz Jusztin, György 
Lajos. A körök jelöltjei közül: Demkó Kálmán dr., Fischer 
Miklós, Róth Márton, Berghoffer Nándor, Fest Aladár, 
Hódoly Lajos, Marikovszky Menyhért. 

Ezzel a közgyűlés véget ért.( 
A közgyűlés után a tagok IJj-Tátrafüreden gyűltek 

össze közebédre, ebéd után pedig a társaság egy része 
a csorbái tóhoz, más része pedig a vidék szépségeinek 
megtekintésére indult. 

A tátrafüredi ülés szervezésében, az ellátás s a 
minden tekintetben rendkívül szives fogadtatás körül a fő 
elismerés a szepesi tanárságot illeti meg, sajnálandó azon-
ban, hogy a tanáregyesület tagjai csak oly csekély szám-
mal jelentek meg s még inkább sajnálandó, hogy ref. 
középiskolai tanáraink közül alig vett részt a közgyűlé-
sen egynehány. Pedig csak az egymással való szoros 
érintkezés, egymás ismereteinek, terveinek, tapasztalatai-
nak közlése segíthet elő bennünket. A közönyösség, az 
érdektelenség a mi nagy veszedelmünk s ez a veszedelem 
csak nem akar elmúlni felettünk. De hiszszük, hogy fel-
támad lassanként az új élet üdítő szellője s elhajtja fejünk 
felől ezt a nehéz, nyomasztó felleget. 

H. I. 

t á r c z a . 
Budapesttől Londonig. 

Emlékezés a keresztyén ifjúsági egyesületek XIII. világkongresszusára. 

II. 
Érdekes útitárs. Veszedelmes komédia. Gyermekreményim s tanul-
mányim hazája. A közös törzsből nőtt két ág. Jó protestánsok, 
de rossz keresztyének. Baross hidja. Egy ház, mint kiáltó szó. A 
pozsonyi lutheránus theol. tanárok. Bécsi jó barátaink. Strassburgi 

nevezetességek. 

Csengettek. Pozsony, 5 perc. Ki kellett tehát száll-
nom s félbe kellett hagynom azt az érdekes beszélgetést, 
a mit Budapesttől kezdve egy bécsi zeneműkereskedővel 
folytattam. A beszélgetés igazán érdekes volt. Hogy is ne 
lett volna ? Útitársam, a mellett, hogy osztrák volt, a 
római egyházhoz is tartozott. Én meg nem elég, hogy 
magyar vagyok, még kálvinista is vagyok azonfelül. Én 
bebizonyítottam útitársamnak, hogy nekünk, Magyarország-
ban, a kötelező polgári házasság kell okvetlenül, a pap-
nőtlenség pedig nem kellene. Ő meg engem azzal mulat-
tatott, hogy miként rendezett a mult télen pápai enge-
délyivel szép vallásos zenei előadást, melynek tárgya a 
Megváltó születése volt. 

— Nem ismerem azt az oratoriumot, mondám. 
— Nem oratorium az kérem — válaszolt útitár-

sam — mert énekszó nincs benn, hanem a szereplők csak 
úgy mondják el társalgásképen mondókáikat, a mihez 
azután instrumentális zene adja meg a kíséretet. A sze-
mélyek a színpadon, hozzáillő costume-ben járnak-kelnek, 
míg a zenekar a színpad előtti mélyedésben játszik. 

— No, már kérem, ez csakugyan nem oratorium. 
Ez már valóságos színjáték. Azután miféle személyek 
működtek e színjátékban közre? 

— Hát a prologban az Úr Isten, meg a Jézus 
Krisztus, meg a Sátán. 

— De, hát csak nem \ itték az Úr Istent a szín-
padra, vetém közbe, azt gondolván, hogy az Úr Isten-t 
játszó színész ott is csak a színfalak mögül szólt, mint 
mikor nálunk az Ember tragédiáját adják vagy más ilyen 
darabot, a mikor aztán az illető színész nevét csak csil-
lagokkal jelzik, az Úr Istennek, meg a XIX. század fényes 
előhaladottságának s a mi kifogástalan erkölcsiségünknek 
nagyobb dicsőségére. 

— Dehogy. Az Úr Isten, Gott-Vater, meg a Gott-
Sohn ott ülnek egymás mellett a színpadon s a pápa ő 



szentsége csak azt kívánta, hogy valami fátyolszerű taka-
rót tegyünk eléjük, de bizony nem tettünk s azért nem 
lett semmi baj. A bécsi érsek is jelen volt az előadáson. 

No, nekem sem kellett több. S azt hiszem a tisz-
telt olvasó sem kíváncsi még azt is tudni, hogy Szűz 
Mária meg József hogy léptek föl, meg aztán, hogy Szűz 
Máriát protestáns nő adta. Alig vártam, hogy Pozsonyba 
érjek s a mikor oda értem, úgy éreztem, hogy még erő-
sebb meggyőződéssel hirdethetem a lutheránusok és refor-
mátusok közti testvériséget. 

De hiszen nemcsak én hirdettem azt, hanem a po-
zsonyi lutheránusok is. És pedig hirdették nemcsak most 
hanem már akkor, a mikor először ott jártam — német 
szót tanulni s a mikor engem is, más református fiúkat 
is felvettek ingyenesnek, először az alumneumba, azután 
még a jobb kosztot adó convictusba is, a hova pedig, 
igazság, már t. i. a földi rideg, hideg igazság szerint csak 
lutheránusnak volt szabad a lábát betennie. A mi a német 
szót illeti, tanultam is német szót, többet ís s nemcsak 
egyet, a lyceum III., IV. s V. osztályában, de már a német 
beszédben bizony nem igen haladtam többre, mint a 
kecskeméti vagy hódmezővásárhelyi diákok a mennyire 
mennek, a mikor az V. osztály porát leverik magukról. 
Persze, mikorra már a VI. osztályba értem, annyira a 
francia szavak tanulmányozásának estem, minők: biliárd, 
tous les trois, hogy atyám jónak látta pozsonyi tanulmá-
nyaimat félbe szakítani. Sokkal nevezetesebb azonban 
ennél az, hogy a tót nyelv titkaiba is beavatott egy ked-
ves tanárom, a kinek az utódait, a mint hallom, már 
nem Liskának, hanem Lenkeynek hívják. Még mai napig 
is tudom egy tót költemény első négy sorát: 

Uhorska krajina! 
Ti si moja mai! 
St'asny som, ked mo&em 
Vtvem lone hívat'. * 

Ajánlom ezt a szép tót verset tót testvéreim figyel-
mébe. Magyar testvéreim pedig jó volna, ha megjegyez-
nék, hogy ilyen tót vers is van. Ajánlom azért e verset a 
magyar lutheránusoknak is, de egyúttal ajánlom ezt a hires 
tételt is: Hiába sürgetjük a testvériséget a földön, ha az 
Isten atyaságáról szóló tudat nem él lelkünkben. Ez pedig 
csak akkor él, ha amaz idősebb testvérnek, a Jézus Krisz-
tusnak nyomdokaiba lépünk. Ha egyéni, társadalmi és 
egyházi életünknek főtápereje az az isteni irgalmasság, a 
mely az Idvezítőben megjelent. Annak a sajnálatos vete-
kedésnek, a melyet most lutheránusok lutheránusokkal 
folytatnak, csak akkor lesz vége, de akkor azután igazán 
vége lesz, ha az evangéliom, az Isten ereje teljességgel 
meghódítja a sziveket mindkét részen. Mert akkor a tőt 
lutheránusok engedékenyebbek lesznek, nem kívánkoznak 
a szabadság országából a rabszolgaságba, nem vetik meg 
hazájukat, e jó anyát s magyar testvéreikkel együtt az 
Isten országa terjesztésén fáradoznak s nem hajtják a 
vakhit malmára a vizet. Egyébiránt én azt hiszem, 
hogy a lutheránusok s reformátusok közti egység is akkor 
szilárdulna meg, ha a protestantizmus e két ága a közös 
törzsből, az evangéliumból több életerőt venne. Akkor 
tudnánk levetkőzni sajátos hibáinkat. Akkor éreznénk 
közös céljaink teljesítése közben egymás iránt őszinte 
vonzalmat. Akkor tudnánk megbecsülni a charismákat, 
melyek közül a bensőség inkább a lutheránusoknak, a 
szilárdság inkább a kálvinistáknak adatott. Akkor ugyan 
nem törekednénk uniformitásra, a mi római erény s a 
két felekezet összekovácsolására, de megszűnnék a titkos 

* Magyarország, le vagy az én anyám. Boldog vagyok, hogy 
benned lakhatom. 

vagy nyilt ellenségeskedés is köztünk és lenne igazi, 
evangéliomi unio. Akkor látnók be igazán, hogy a nem 
evangéliomi felekezetekkel szemben nem az lenne a fel-
adatunk, hogy köztük egynéhány protestáns szép mon-
dást terjeszszünk el, hanem az, hogy az evangéliom ko-
vászával és világosságával hassuk át s képesítsük őket 
ama bilincsek lerázására, a melyek a krisztusi keresz-
tyénséggel, az emberiség e megvalósítandó ideáljával ellen-
keznek. Ily gondolatokkal léptem be Pozsony városába, 
nem azért, hogy nevezetességeit megtekintsem, hanem, 
hogy baráti jó körben egy kellemes órát töltsek el. Míg 
azonban a baráti kör összejött, mégis csak megnéztem 
két oly nevezetességet, a melyek közül híre-hamva sem 
volt egyiknek sem, a mikor én még t Pozsonyban éltem 
világomat s csinyt-csinyre halmoztam úgy, hogy egyebek 
közt az én kedves bátyám, Nagytiszteletű Trsztyénszky úr, 
úgy lehordott, hogy jobban se' kellett. Tudom, álmodni 
sem álmodott akkor, hogy én valaha a »Hajnal«-t fogom 
szerkeszteni. De én meg erre összeteszem az én két keze-
met s ígyen esdeklek nemcsak a pozsonyi espereshez, de 
mindazokhoz is, a kiknek a prot. középiskolákra befolyá-
suk van: Az Istenért, édes Uraim! Könyörüljetek az 
ifjúságon 1 Ti prot. tanárok, a kik prot. tanáregyletet akar-
tak létesíteni, nézzétek meg, hogy nagyon sok ismeretet 
adtok ugyan a miniszteri tervek szerint az ifjaknak, de 
kevés evangéliomi erőt. A kezeitek alól kikerült ifjúság 
nagy része Macaulay szavaival élve, jó protestáns lesz 
ugyan, de rossz keresztyén, sokszor atheista és erkölcsi 
erejében is igen gyakran megbénítva. Épen azért ne csak 
tanítsátok a vallást, hanem adjatok módot az ifjaknak, 
hogy evangéliomi tudatot, határozott keresztyén meggyő-
ződést szerezhessenek és vallásos életet élhessenek. Ha 
ezt teszitek, akkor lesz célja a prot. tanáregyletnek; ha 
pedig nem teszitek, bátran átadhatjátok a prot. közép-
iskolákat az államnak. Alapszabályt, rendeletet, utasítást, 
jelentést ott is tudnak készíteni többet a kelleténél. 

Hanem hát a két nevezetességről is egy szót. Az 
egyik a pozsonyi vashíd, a melyen mikor átsüvölt a szél, 
mintha Baross Gábor kiáltaná: Magyarok! dolgozzunk! 
A másik meg a diakonissza-ház, a melynek létrejöttében 
Ebner pozsonyi lelkész volt a főeszköz az Isten kezében. 
Ez a diakonissza-ház meg azt kiáltja: Magyar protes-
tánsok! dolgozzunk! A mire a diakonissza-házat elhagy-
tuk, már akkorra jóformán együtt volt a kis társaság, 
a melynek minden tagja igazán szives barátságot tanú-
sított irántam. Csupa theologiai tanár. Csak egy volt 
köztük theologus, neve Hornyánszky Aladár. El ne bizza 
magát fiatal barátom, hogy önnel kezdem. Azért teszem, 
mert sorba akarok menni. Ön várt engem az állomáson. 
Önnel találkoztam először. Ön volt a kalauzom Pozsonyban. 
Tehát Önt mutatom be először az olvasó közönségnek. 
Hornyánszky Aladár, Ön nagyon vékony, cingár legényke, 
valamivel kevesebb könyvet olvasson el s többet tornázzon. 
Különben Aladár barátunk az idősebb Hornyánszky Viktor 
fia, a k i theologiát végzett, tudós dolgokkal, majd nyomdá-
szattal foglalkozott s üzletember lett. Korán elhalván egy 
csomó kis gyermeket hagyott hátra, a kik apjuk sokoldalu-
ságából egyet-egyet kiragadtak s az egyik nyomdász lett, 
a másik kereskedő, a harmadik tanár, a negyedik lel-
kész lesz. 

Fiatal kalauzom után dr. Masznyik Endrét látogat-
tam meg. Hogy Masznyik theol. tanár, hogy »A mi ottho-
nunk* szerkesztője, hogy erős lutheránus ember, de azért 
egy csomó lőporral lelkében, a mely még lutheránus fele-
kezet keretein kívül más keretek fellobbantására is alkal -
mas lehet, azt mindenki tudja. Hogy ő-e a legszorgalma-
sabb író Magyarhonban vagy Szlávik Mátyás, azt nem 



lehet biztosan megállapítani. De hogy megint ő a leglele-
ménvesebb s legmozgékonyabb prot. irodalmi ember, azt 
a Luther-ház bizonyítja, a melyet dr. Masznyik Endre bi-
zony nem a pozsonyi theol. tanári fizetésből szerzett. Hanem 
rettenetes arca van ennek a kollegának. Fekete haja, ba-
jusza és szakálla úgy tünteti fel előtted, mint valami re-
volutionárust. Szemeiből láng tör elő, a lelkében élő iszo-
nyú nyughatatlanság lángja. Mennyivel más Krupecz és 
Pakánszky. Ilyen szelid családapákat soha életedben nem 
láttál. Olyan nyájasak, hogy komázni és barátkozni kez-
desz velők. A csinos, gavallér kollegát, Stromp-ot meg 
öcsém uramnak szólítod, mert 5—6 évvel fiatalabbnak 
látszik, mint a milyen. De vigyázz, mert Pukánszky a 
thalmuddal jő elődbe, Krupecz és Stromp történeti és 
bibliai ismereteikkel vernek agyon. Mert minden pozsonyi 
theol. tanár rettentő sokat tanul. (A kiket nem említettem, 
azok nem voltak otthon). Mindenik fiókjában van valami 
kész könyv vagy legalább is tanulmány. Most ugyan a 
tisztelt kollégák kezdik észrevenni, hogy ők felülről kezd-
ték egy kicsit. Tudományos mozgalmat kezdtek, mielőtt 
a népélet mozgásba lenne hozva. De beszélgetésünk fo-
lyamán meggyőződtem róla, hogy kezdenek már leszál-
lani a népélethez is. Készülnek vallásos estélyek tartására. 
(Csak aztán úgy ne járjanak, mint a debreceniek, a kik 
sehogvse tudnak tovább jutni a tervezgetésnél.) Népies 
irataikkal is erélyes akciót kezdtek. Fájdalom, a zsidókat 
és pápistákat nem szeretik annyira, mint én, mert nem 
törekesznek őket a Krisztus egyházába vezetni. 

No de most már igazán bucsut veszek Magyaror-
szágtól. Csak még annyit mondok, hogy Luiher és Kálvin 
engem soha lutheránus feleimtől el nem választanak. De 
igenis elválaszthat a Krisztus. Ezalatt pedig azt értem, 
hogy most a határozatlanság pár éve után bizonyára meg-
indul a határozott, evangéliumi keresztyén munka nálunk 
is- E munkára csak azok képesek, a kik a Krisztus sze-
mélyére vonatkozólag határozott evangéliumi meggyőző-
désekkel vannak telve s a kik nincsenek, azoknak mun-
káját én lelkesedéssel, buzgósággal nem támogathatom, 
mert nem hihetek a sikerében. Szóval, akár lutheránus 
akár kálvinista valaki, én csak azt követhetem, a ki hiszi, 
hogy a Jézus Krisztusnak teljes hatalom adatott mennyen 
és földön s e teljes hatalmat emberi véleményekért meg 
nem veti. 

Csakhogy, míg ez elhatározás megérlelődik lelkem-
ben, addig a vonat már külföldre ér. Ausztriában va-
gyunk. Itt már gyorsabban haladhatunk. Különben is 
London még jó messze van. Azért is Bécs városáról, a 
melynek falai közt néhány órát töltöttem, csak a követ-
kezőket jegyzem meg. A bécsi protestánsok igen érdekes 
evangéliomi munkásságot fejtenek ki. Angolok, németek 
és csehek egyaránt. Csak a magyarokról hallgat a kró-
nika, pedig rendkívül sok magyar lakik Bécsben s ezek 
közt bizonyára igen sok protestáns is. Uraim! magyar 
hazafiak, vegyétek e magyar protestánsok ügyét szive-
tekre és mikor delegációba jártok, ne csak a fényes német 
mulatságokra menjetek el, hanem a szegény magyarokkal 
is gondoljatok! Azt hiszem, bécsi jó barátaink szívesen 
támogatnák mindazokat, a kik a Bécsben lakó magyar 
protestánsok lelki életének felélesztésére törekednének. E 
jó barátok közül e helyen hármat említek fel. Az egyik 
Gordon, az angol presbyteriánus lelkész, egy rendkívül 
élénk, szivélyes, barátságos fiatal ember, a ki a német 
theol. tudományosságot szerencsésen és józanul egyesíti 
az angol gyakorlatiassággal. A másik dr. Böhl, a kál-
vinista dogmatika tanára a bécsi prot. fakultáson. Igazi 
német professzor a megjelenése után ítélve, bajusztalan, 
szakáltalan és sovány, de igazi magyar vendégszeretet-

tel fogad minden magyart. A magyarokat nagyon szereti 
s megígérte, hogy ha valami jóravaló fiú Bécsben akarja 
theol. tanulmányait folytatni, küldjem el hozzá s igyekezni 
fog anyagi segélyt eszközölni ki számára. Dr. Böhl nem-
csak nagy magyarbarát, hanem erős kálvinista is, a mint-
hogy ha valaki kálvinista, úgy is illik, hogy erős prae-
destianus legyen, csak azután ne elégedjék meg a fejünk 
felett lebegő praedestinációval, hanem az ott hasson, forr-
jon, munkáljon a szivében s arra indítsa, hogy vágjon 
neki a Jézus nevében a hitetleneknek s térítse, javítsa s a 
szeretet munkáinak végrehajtására ösztönözze azokat. S hogy 
dr. Böhl nemcsak a praedestináció tanát hirdeti, hanem 
arra is törekszik, hogy a kegyelem ható erővé változzék 
az életben, arra nézve csak azt hozom fel, hogy Keck, 
a banovczei szeretetház alapítója az Ő lábainál tanult. 
Még csak egyet. Egyik fiatal kollegám nem rég a »Sárospataki 
Lapok*-ban jellemezvén dr. Böhlt s elmondván róla, hogy 
mily rettenetes orthodox, azt is hozzátette, hogy házi 
áhítatot is szokott tartani, a miből sokan azt következ-
tethették, hogy ez az orthodoxiával együtt jár. Pedig hát 
Harnack meg Ptleiderer Berlinben ugyancsak nem ortho-
doxok, mégis szoktak házi áhítatot tartani. A házi áhítat 
nem valami orthodox találmány, hanem az evangéliomi 
élet egyik lényeges alkatrésze. 

Még csak dr. Tardy-ról néhány szót. A mint neve 
is mutatja, magyar származású. Tud is magyarul meg-
lehetősen. »Magyar család vagyunk« mondá. Áma Cseh 
országba kivándorolt magyar lelkészek egyikének származéka 
a kiknek történetét épen most készül a hálás utód megírni, 
Előre is ajánlom e művet egyháztörténészeink figyelmébe, 
Dr. Tardy különben Ober-Consistorialrath s a keresztyén 
ifjúsági egyesületek internationalis bizottságában Ausztria 
képviselője. Nagyon örült,hogy felkerestem, bemutatott egy 
Molnár nevű hivatalnoknak, a ki szintén »a magyarok 
Csehországban« c. valódi történetből ismerős egyik család 
tagja. Dr. Tardy-tól azzal váltam el, hogy majd Londonban 
találkozunk. 

Azzal aztán neki indultam. Felültem a gyorsvonatra 
s meg sem álltam Strassburgig. De a mint Münchenen 
keresztül vágtattam, régi emlékeim felujultak. München a 
sör és a. képek hazája. Nincs annyi képtár a világon, mint 
Münchenben. Ennél azonban rám nézve sokkal fontosabb 
volt az a nagyszerű munka, a mit a pápista Bajorország 
fővárosában a protestánsok folytatnak. Egyibiránt a mi 
a prot. egyházi életet illeti, abban Strassburg sem maradt 
hátra. Van óriási nagy diakonissza-kórháza, külön gyógy-
szertárral s házi kápolnával. Van evangéliumi könyv-
kereskedése, a milyen különben Németország minden 
nagyobb városában van. Kérem! Egy egész könyvkeres-
kedés, a melyben minden könyv az evangéliumi igazságok 
terjesztésére szolgál. Van virágzó keresztyén ifjúsági 
egyesülete, külön helyiséggel, továbbá legény-menhelye 
a melyben a vándor legények olcsó lakást s ellátást 
kapnak, azonkívül pedig a »Hausvater« házi áhítatot tart 
számukra s óvja, védi őket minden kihágástól. Strassburg 
különben az elszászi egyházi, tudományos és politikai élet-
nek központja. A prot. lelkészek épen akkor tartottak ott 
lelkészértekezletet, a mely két nap tartott, énekkel, imával 
s bibliamagyarázattal kezdődött s a melyen elharozták, 
hogy a rationalista énekeskönyv helyett a régi, XVI. és 
XVII. századbeli evangéliumi hittől duzzadó énekekből 
állítanak össze egy új énekeskönyvet. A tudományos élet-
nek főforrása az egyetem, a melyen 600—700 tanuló nyer 
kiképeztetést. Az egyetem épület már német kezekből került 
ki s általában úgy Strassburgban. mint Elszászban a némete-
sítés nagy erővel folyik, a mit, ha mi zsörtölődő német atyánk-
fiainak figyelmébe ajánlunk, arra ők azt felelik, hogy 



németesíteni szabad ugyan, de magyarosítani Magyaror-
szágban, az már bűn. Különben nem minden német beszél 
így, sőt egy német lelkész határozottan azt mondta egy-
szer fülem hallatára, hogy ha Magyarországban az állam 
nyelvét tantárgyul beviszik az iskolákba, ez a legkevesebb 
a mit az állam tehet. Még két strassburgi nevezetességről 
szólhatnék. Egyik a gyönyörű szép Münster, góth stylban 
épült ékes pápista templom, a másik a strassburgi vár, mely-
nek őrségét leginkább porosz katonák képezik, mert az el-
szászi fiukat más tájékra viszik el s külön ezredeket nem 
is formálnak belőlök. 

De hát ha ezekről részletesen szólanék, mikor ér-
nék Párisba? Azért köszönetet mondva Smend egyetemi 
tanárnak, a ki igazán kollegiális szívességgel fogadott és 
adott felvilágosításokat, elhagyom Strassburgot. Lelkem 
előtt megjelenik egy szikár, sovány alak, arcán mély-
séges gondolatok ülnek, szemeiből bátorság és határozott-
ság tündöklik elő. Johannes Calvinus! Te vagy az mon-
dám! Te neked Genf felé kell venned utadat Strassburgból, 
mert hazád, Franciaország bezárta előtted kapuit. Sze-
gény, szegény Franciaország, a melyik Kálvin Jánost s az 
evangélium híveit kiüldözted magadból. Bizony Elszásznál 
és Lotharingiánál többet érne az rád nézve, ha ezt nem 
tetted volna. Elmegyek s megnézem, van-e még a hamu 
alatt a régi tűzből, Ha van, akkor ne félj Franciaország! 
Van reménység a számodra. 

(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

k ö n y v i s m e r t e t é s . 

»Dőre Márton és Józan Áron beszélgetéseid irta dr. Papp 
Albert dráva-szabolcsi s. lelkész. Ára 10 kr. Kapható szerzőnél. 

Nagy-Kőrös 1894. 

Nagy tiszteletű szerkesztő úr! Egy kis füzet második 
kiadása jutott kezemhez. »Dőre Márton és Józan Áron 
beszélgetései*. Bitka eset, hogy a nép számára szánt 
füzet, mely nem a ponyván kínálja magát, második ki-
adást érjen. Okának kell annak lenni. Erről akarok rövi-
den beszámolni s ezzel a kis füzetet lelkésztársaim pár-
toló figyelmébe ajánlani. 

Mielőtt még e füzetet ismertem volna — az ismer-
tetésen kívül — fülembe jutott a nép érdeklődésének 
kifejezése. Egymást kérdezgették: olvasta-e, ismeri-e már a 
beszélgetéseket. A »disznóvá vált zsidó* történetének a 
a ponyván feltűnése óta, nem emlékszem, hogy a nép 
nyomtatvány iránt annyira érdeklődött volna. 

A szerzőtől azonnal egy szállítmányt kértem; csak 
10 példányt küldhetett s midőn ezt a nép tudomására 
hoztam, valóságos verseny fejlődött ki, hogy kinek juthas-
son belőle. Még katholikusok is olvassák — bár papjaik 
átkának terhe alatt — és az érdeklődés még ma is nagy 
iránta ott, a hol már vannak, a kik olvastak belőle; 
mert, természetesen: »ignota nulla cupido«. 

Ez érdeklődés oka más nem lehet, mint hogy az 
ifjú szerző eltalálta a hangot, melyen a néppel beszélni 
kell. Előadása egyszerű, ötletes, bővelkedő adomákkal, 
fordulatokkal, melyek a népnek igen tetszenek. így kell 
a néppel megkedveltetni az olvasást, az ő saját nyelvén, 

megszokott modorában társalogni vele, ha szivéhez aka-
runk férkőzni. 

A cím ellen s itt-ott a tartalom ellen is lehetne 
kifogásokat emelni, ha a kritika tudós szemüvegét tennők 
fel. Egy Dőrét győzni meg a mi igazságaink felől, nem 
volna nagy virtus és talán »a pap, a nő és a gyóntató-
szék* című műből vett idézetei nem mondhatók szeren-
csés választásnak : mert azok nem a szoros értelemben 
vett nép elé valók; mondhatnám, hogy Dőre sokszor 
kevés és hiányos bizonyításra meghátrál stb., de azt is 
elmondhatom, hogy polemikus iránya mellett a mi val-
lássunk alapigazságait az evangélium szerint híven dom-
borítja ki, az ellentétnél fogva lehető legélesebben, a 
könnyed, játszi előadás-móddal pedig fogjyául ejti — az 
ily tárgy iránt másként kevésbbé érdeklődő — egyszerű 
olvasóját. 

Miért nem terjednek a vallásos iratkák épen refor-
mátus magyar népünknél ? Azért, mert történetei, bármily 
meghatók és magvasak legyenek is: idegenek, szivéhez 
nem férkőzhetnek. * lm itt egy irat, mely csupán elvont, 
vallásos eszméket tárgyal. De nem professzori tudós pápa-
szemmel, nem a káték kicirkalmozott, száraz és már az 
iskolában megunt hangján, hanem úgy, a hogy a magyar 
nép szokott, szóba szót öltve, egyik történetről, ötletről 
a másikra ugorva, sebet adva, fodagva is, ellenkezve, kö-
tekedve, haragudva, megbékélve. Az egyszerű polgár, a 
ki olvasta, észre sem veszi, hogy őt most vallására ta-
nítják, míg azt hiszi, hogy mulat. Merem mondani, e 
füzet elolvasása után tisztább fogalommal birand vallásá-
ról, mint az, a ki a hat elemi osztályból kikerülve 5—6 
féle vallásos könyvet áttanult, s ha vallása felől kérdezik, 
azt mondja: én keresztyén katholikus (ha ugyan nem 
római) vagyok. 

A második kiadás az elsőnél egyszerűbb, de öt lap 
tartalommal bővebb annál és pedig igen hasznos 5 lappal, 
mert azokon a pápista írók szertelenkedései ellen véde-
kezik. s hazugságaikat leplezi le. 

A hol érzik annak szükségét, hogy a nép vallásos 
iratot kedvvel fogadjon kezébe, ott lelkésztársaim tegye-
nek kísérletet a Dráva-Szabolcson káplánkodó derék szerző 
kis munkájával; ** meg vagyok győződve, hogy az Alföld 
népes ekklésiái az űjabb 3000 példányt gyorsan elkap-
kodják s újabb kiadás szüksége áll elő minden jó refor-
mátus ember örömére. Válságos időkben az ilyen mun-
kák fontos feladatot teljesítenek, hivatást töltenek be. 

Ajánlom lelkésztársaim pártoló figyelmébe. 

Agodi, 
református lelkész. 

* Hála istennek, hogy ez már nem egészen van így. A 
M. Prot. írod. Társaság az ő népies kiadványaival már sikeresen 
hozzá tudott férni népünk szivéhez. Tessék azokkal is kisérletet 
tenni s az eredmény bizonyára örvendetes leend. Szerk. 

** De ne csak azzal csupán, hanem az írod. Társaság népies 
kiadványaival is. Szerit. 



b e l f ö l d . 
A csoportosítás kérdéséhez. 

— Egy pár észrevétel . . . i . . . r úr cikkére. — 

Szégyen, nem szégyen, megesett rajtam, hogy e 
becses Lap egy száma teljesen kikerülte figyelmemet, s 
ha egy lelkésztársam nem figyelmeztet reá, hogy a 22. 
számban cikkemmel hosszasabban foglalkoztak, máig sem 
tudnám. Ugyanis május 30-tól junius 7-ig tartó körúton 
voltam, az egyházmegye egyrészében nt. esperes úr meg-
bízása folytán az évi egyházlátogatást teljesítendő, mely 
foglalkozásom arra se adott időt, hogy a lapokba bete-
kinthessek. Hazajővén pedig oly halmazra gyűltek a leg-
izgalmasabb kérdésekkel telt lapok, hogy . . . i , . . r úr 
sem csudálkozhatik, ha figyelmet keltő cikke ismeretlen 
maradt előttem. 

A vitatott kérdést pedig oly fontosnak tartom, hogy 
egy ily tüzetesen foglalkozó cikkel szemben hallgatásba 
burkolózni, a t. olvasó közönség iránt való tiszteletlen-
ségnek, önmagammal szemben pedig mulasztásnak kell 
tartanom. 

. . . i . . . r úr megegyezik velem abban, hogy a 
terhek csaknem elviselhetetlenek; helyesli az affiliációnak 
nt. esperes ur által concrét indítvány alakjában felvetett 
eszméjét, egyezik velem abban is, hogy egyházaink önálló-
ságukról lemondani nem hajlandók, magukat csoportosít-
tatni engedik-e ? kérdés előtte is. Egyezünk abban is, hogy 
a lelkészi fizetések rendezése, a hívek teber-könnyítése 
a csoportosítással együtt keresztülviendő, végül — kárhoz-
tatja az én tervezetemet, mely vele egy elv alapján áll 
ugyan, de ideális, levegőben járó ! 

Nagyon röviden csak elvi alapon kívánok pár észre-
vételt tenni. 

A ki az én tervezetemet megértette, vagy meg-
akarta érteni, az tudhatja, hogy az általam minden sta-
tisztikai adat alapja, nélkül (mert hiszen első lépésnek 
épen ez adatok statisztikai összeállítását kívánom) hozzá-
vetőlegesen felvett adó-számok korántsem fix összegek és 
azoknak változása az általam felállított elven mitsem 
változtat. Megjegyzem továbbá, hogy azt. hogy mit adandna 
segélyül állam és egyházkerület, sem én, sem cikkíró nem 
tudhatja, de a mily joggal nevezi ő az általam felvett 
összeget pium desideriumnak, olyannal én az ő 4—5000 
forintját vastag pessimismusnak nevezhetném, s különösen 
hangsúlyozom, hogy a számokkal játszani is lehet; ha 
én a fizetésben mérséklem az én igényeimet — teszem 
csak a kárpótlékot hagyjam ki számításomból — csábító 
képet tudnék rajzolni; de nem akartam a levegőbe építeni. 

Cikkíró határozottan nem értett meg engemet. Azt 
hiszi, hogy előttem a fizetés emelés célja lebegett; azt 
állítja, hogy a lelkészi fizetés terheit súlyosítom; merem 
állítani, hogy ha dolgozatomat komolyan áttanulmányozta, 
ezt nem állította volna. Nálam a fizetés rendezés csak 
eszköz egy magasabb eszme »a vallás-erkölcsi nevelés 
oktatás* int.ensivebbé tétele érdekében. Mint veres fonál 
húzódik át egész igénytelen dolgozatomon ez a kérdés, 
ez általam régen újra meg újra, egy vagy más 
név alatt felújított jajkiáltás: »vallást és erkölcsi nevelést 
népünknek!« Én nem fizetés javítást, hanem munkát, 
apostoli hivatást akartam adni a papoknak és az én leg-
leverőbb tapasztalatom épen az, hogy . . . i . . . r úr, ép 
úgy mint az előbbi cikkezők, kik dolgozatomra reflektálni 
így, vagy úgy szívesek voltak, épen ezt a »punct.um saliensW 
hagyják teljesen érintetlenül. Az előttem alárendelt jelen-
tőségű fizetés emelést tűzik ki fő-elvül, annyira hogy 

. . . i . . . r űr pl. ki is mondja, hogy: »több kisebb fon-
tosságií, kevésbbé jelentékeny kérdések* volnának, de — 
elégnek tartván a főbb elvek érintését — azokat mellőzi. 
Hát, ha a vallás-erkölcsi oktatás nevelés az affiliáció 
kérdésénél még elv számba se kerül, akkor az én kis 
dolgozatom pusztába kiáltott szó; mert kijelentem nyíltan 
és férfiasan, hogy a csoportosítás eszméjét a nélkül el 
se tudnám fogadni, mert abban imminens nagy vesze-
delmet kellene látnom. 

Ebből megértheti, a ki akarja, hogy az általam ter-
vezett csoportosítás (melynél csak a főbb elvekhez, de a 
részletekhez nem ragaszkodom) határozottan nem a papok-
nak, hanem a gyülekezeteknek válnék előnyére. Ezt nyíl-
tan ki kell mondanom, hogy elejét vegyem ama ferde 
nézet terjedésének, mit magán űton hallottam, hogy a 
felemelendő fizetés reményében a csoportosítást szívesen 
elfogadják, de a vallás-tanítás kötelezettségét nem, mert 
tanítók nem. hanem csak lelkészek (áldozó papok ?) akar-
nak lenni. 

Arra, hogy az állami adó után, vagy az osztály 
szerint való kivetés igazságosabb-e — ez úttal reflektálni nem 
akarok, mert ha az arányos adózásra a kedv meglesz 
— a mi Baranyában még nincs meg — a gyakorlat férfiai 
ki fogják mutatni a helyesebb módot. 

De kétségbe kell vonnom azt. hogy a lelkésztartási 
jog elvesztéseért a kötelezettség kevesbedése egyenértékül 
elfogadtatnék, hogy ez alapon a csoportosítás keresztül-
vitele nemcsak remélhető, de várható is lenne. 

Az egyházi törvény 10. §. szerint: >társ-egyházak, 
melyek együtt tartanak fenn egy önálló rendes lelkészi 
hivatalt«. — . . . i . . . r lelkésztársam azt mondja, hogy 
ebbe a mostani anva-egyházak könnyen bele egyeznek. 
Azonban meg kell mondani, hogy értsük e viszonyt ? 
Úgy, hogy a lelkész, teszem fel. Sellyén lakván, a káki-
csiak odajárjanak isteni tiszteletre ? belenyugosznak-e ezek 
ebbe, nem fogják-e kívánni, hogy náluk is naponta szól-
jon a harang? (ha szinte templomba nem mennek is). 
Hiszen ime a 103 lélekből álló Monos-Okor, mely 800 mé-
ternyire (tehát annyira mint a társ-egyház másik utca 
vége) fekszik a számára is épített okorági templomtól, a 
legrosszabbal is fenyegetőzik, ha minden második vasár-
nap nem lesz isteni tisztelet. A csoportosítás kérdése 
ezen fog megfordulni. 

Én azt hittem, hogyha a lelkész a társ-egyházakban 
felváltva végzi az isteni tiszteletet vasárnaponként, hét-
köznap viszont két-két nap, a midőn aztán naponként 
négy órán át vallás-erkölcsi oktatás és neveléssel foglal-
kozand, a teher lényeges könnyítése mellett, talán köze-
lébe jutok annak a módnak és űtnak, melylyel és melyen 
népünket az affiliáció — nálunk különben is indokolt — 
eszméjének megnyerhetjük. 

Sajnálom, hogy intenciómat félre értették, legjobb 
szándékon alapult tervezetemet feltétlenül elitélték. Ámde 
én nem saját eszméimet, hanem az ügyet magát, mely-
nek érdekében azokat kifejtém. szeretem és szolgálom. 

A megoldásnak minden módját, mely az óhajtott cél-
hoz (s ez nem a fizetés emelés) vezérel, elfogadom, pár-
tolom, ellenben oly egyoldalű törekvéseknek, melyek egye-
dül a fizetés emelését tűzik ki célúi: pártolója, ajánlója 
soha sem leszek. 

Egyébként örömemre szolgál, ha gáncsnál egyébre 
nem találok is, mert végre is az ügy maga azért sző-
nyegen marad, s a vele való foglalkozás olyan formán 
tűnik föl, arra enged kilátást, mintha a Bethesda mozogni 
kezdene. Hátha meg is mozdul ? Gyógyulás lehetne még 
abból! Morvay Ferencz, 

ref. lelkész., 
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k ü l f ö l d . 

A francia protestantismus történetéből. 
(Folytatás.) 

Az egyház külsőleg szervezve volt. a zsinatok össze-
jöttek, a Hitvallás alá volt irva, és úgy látszott akkor, 
hogy minden crisis elkerülhető lesz; pedig néhány év 
elegendő volt arra, hogy mindent megrendítsen. Mert a XVIII. 
század végén a vallás csak homályos, gyenge értelmes-
kedés volt, mely az emberek közt csupán mesterséges 
köteléket képezett, és e kötelék az első rázkódásra el-
szakadt. 

A konvent vallás ellenes politikájával szemben rit-
kán fejtettek ki ellenállást (1793). A templomok bezárul-
tak, az oly nagy szorgalommal visszahódított zsinati szer-
vezet elhagyatva állt. A papok szétszóródtak, voltak 
közülök kik politikai egyesületekbe léptek, mások munici-
pális tisztek, bírók, tanárok lettek. Az egyház egyszerre 
felbomlott, és közeli végromlástól lehetett tartani. De a 
crisis, mely Franciaország számára megszerezte a klérus 
polgári konstitucióját és a »felsőbb Lény* tiszteletét, nem 
arathatott sikert. A rémuralom legyőzetett és 1795. feb-
ruár 21-én kimondták az egyház és állam elválasztását 
és az egyházak ismét közjogi intézmények lettek. A kiát-
kozott vallás egész Franciaországban helyre lőn állítva; 
katholikusok és protestánsok élénken foglalkoztak egyhá-
zaik reorganizálásával. Nimesben, a Dél protestáns metro-
polisában megvették a reformátusok a régi dominikánus 
templomot, melynek ajtajára ezt irták: »Edifice consacré 
á un culte religieux par une société particuliére.« 

Ugyananakkor megkísérelték visszafogadni a mult 
hagyományait. Visszaadni az egyháznak a zsinatokat, de 
ezalatt oly esemény volt készülőben, mely nagy szerepet 
játszott a református templomok sorsában. Bonaparte 
tényleg készült alá írni a Concordatumot és a Germinal 
18-iki törvényt kihirdetni szándékozott. Neki az egyház 
csak uralkodási eszköz volt, mely szorosan az államhoz 
csatolva politikájának társadalmi támaszt nyújtott. A 
kormánynak szilárd központot kellett keresnie és a positiv 
vallások megadták azt neki, mert e vallások azokra is 
érvényesítik befolyásukat, kik azt hiszik, hogy hatalma elől 
kibújhatnak. Porialis, egy nevezetes iratában jogvédelmet 
kér az egyház számára, fölvilágosodott felvigyázat alá 
helyezvén azt. Az ifjabb Rabaut, a pusztai pap fia, Chabaud 
stb. buzgóságuknak engedve, a református egyház kép-
viseletében annak újra szervezését kérték. 

Minthogy a politikai központ befolyását megérezték, 
oly időkben, midőn Bonaparte kormánya a forradalom 
emlékeit kezdte gyűlöltté tenni, könnyen elhagyták a 
reform demokratikus hagyományait, hogy a kormány 
administráló követelményeinek alávessék magukat. A ger-
minal-i törvénynyel uj korszak kezdődött a francia protes-
tánsokra. Jogaik el voltak ismerve, vallásszabadságuk 
megengedve, és papságuk állami funkciókra felhatalmazva; 

ez becses előny volt, melynek jótéteményeit akkor túloz-
ták is. De e naptól kezdve a református egyház meg-
szűnt szabad egyház lenni. Az új törvény elvette nagy 
zsinatját, és a kisebb zsinatok összehívásának jogát a 
kormánytól tette függővé, míg a consistoriumoknak oly 
ecclesiasticus hatalmat adott, melyet a régi szervezet 
nem ismert. Hiába protestáltak ezek ellen némely pro-
testánsok, a többség Portalis iránti rokonszenvből meg-
hajolt ez intézkedések előtt. 

A forradalom zavaros évei után, melyekben »dicső-
séges és gyalázatos események, a lángész és merészség 
gyümölcsei, a legmagasztosabb erények és legalacsonyabb 
vétkek* egymásután gyorsan váltakoztak, a protestánsok 
lelkesülten fogadták a császárság kikiáltását. A császár 
abbeli szilárd akaratának, hogy a kultusok szabadságát 
fentartja, bizonyságát bírták. A koronázásán jelenlévő 
papoknak férfias ékesszólással mondá: »A törvény biro-
dalma ott végződik, hol a lelkiismeret végtelen birodalma 
kezdődik. Sem a törvény, sem az uralkodó nem tehet a 
szabadság ellen semmit, és ha nemzetségemből valaki, 
utódomul következvén, elfelejtené az esküt, melyet ép le-
tettem, s hamis lelkiismeret által megcsalatva megszegné, 
azt közmegvetés alá bocsátom és felhalmazlak titeket, 
hogy Néró nevet adjatok neki*. 

Soha sem volt oly megragadó ellentét a nyomor 
és erőszakra emlékeztető mult és békét, szabadságot 
hozó jelen között. Nem is tehettek mást a protestánsok, 
minthogy tetszésnyilvánítással üdvözölték a folyton megje-
lenő decretumokat, melyek egyik Consistoriumot a másik 
után teremtették és az üldözöttek maradékainak átengedték 
a régi katholikus templomokat, még Párisban is, honnan 
kultusuk mindig száműzve volt. 

De, bármily sokat érőknek tűnhettek is fel ez előnyök, 
mégsem pótolhatták a vallásos élet tevékenységét. A protes-
tantismus átszenvedte az események hatását, melyek a 
XVIII. század utolsó éveiben ismét kérdéssé tettek mindent. 
Ha némelyik pap kivételesen fentartotta az ecclesiastikus 
hagyományokat, ha disciplináról szó volt, az csak szokás-
ból történt. »A prédikátorok prédikáltak«, írja Sámuel 
Vincent, ki átélte ezt a szomorú korszakot, »a nép hall-
gatta őket, a külső formákat megtartották; azontúl azonban 
nem foglalkozott a vallással senki, nem törődött vele senki 
s a vallás mindenki életén kívül állott.* 

Egyébként a protestantismus helyzete a század 
elején függőben levő, bizonytalan volt. A germinal-i törvény 
által létesített consistoriumok száma, igaz hogy 78-ra 
emelkedett, de a papi hivatalok száma csak 171 volt, és 
még ebből is üresen álott 50 hely. Párisban magában 
csak egy templom és egy pap volt. 

Igazán szólva templom csak e nagy egyházakban 
volt található, másutt nyomorult helyiségekben gyűltek 
össze, a Dél vidékén még mindig a pusztában tartották 
az isteni tiszteletet. A szegényeket és betegeket nem igen 
segélyezték, csak Rochelle-ban volt egy menházuk; kór-
házaik, árvaházaik nem voltak; iskolájuk is csak néhány, 
theologiai fakultásuk pedig egy sem, s így a Saumur, 



Sedan és Montauban dicső hagyományai sehogy sem 
akartak felujulni! 

Fájdalmas dolog ezt konstatálni; de annál jobban 
kitűnik ebből, mily nagy a munka, melyet a francia pro-
testantismus a XIX. században véghez vitt. 

A császárság bukása után, a rémuralom még egy-
szer megfenyegette az egyházakat. Hosszú hónapokon át 
voltak a protestánsok a leggonoszabb erőszak martalékai, 
és újra kivándorlási mozgalom indult közöttük. Ölivier 
Desmont, a nimes-i consistorium elnöke, e drámák szem-
tanuja ír ja: »Szegény népünk elvan halmozva nyomorral 
és fenyegetésekkel, kétezernél több embert kizsaroltak, 
kétszáznál többet megöltek, 90-nél több birtokot kipusztí-
tottak, felégettek.* 

Ez volt a legutolsó, de nem legkevésbbé kegyetlen 
epizódja ez üldözéseknek, melyek Franciaország reformá-
tus egyházát a református egyházak Mater Dolorosájává 
avatták. 

Mikor a császárság háborúit követő béke helyreál-
lott, a vallás visszanyerte a XVIII. század küzdelmei 
alatt elvesztett terét. Lelkét azonban még nem nyerte 
vissza. Mert dacára a forradalom külső leveretésének, az 
általános gondolatok sokkal nagyobb módosulást szenved-
tek, semhogy lehetséges lett volna egyszerre visszatérni 
a múlthoz. 

A közszellem csak lassanként barátkozott meg azzal 
a mozgalommal, mely a vallásnak visszaadta belső orszá-
gát. A francia protestantizmus azonban a század első napjai 
óta mindig talált lelkes hitvédőket, kiket Chateaubriand 
népszerűsített. Madame de Staél, Benjámin Constant. 
Sismondi fényes nevei méltán sorakoznak a Genie du 
Cleristiamisme szerzőjéhez. De csodálatos, hogy az általuk 
gyakorolt befofpl^ inkább a nemzetet, mint a protestan-
tismust érintette, és hogy a protestáns egyházak kiléptek 
közönyükből, annak eredetét más okokban kell keresni. 

Vallásos kifejlődés nem volt még oly meglepő, mint 
a francia protestantismusé, míg az üldözés meg nem 
akasztotta menetét. Tudományban és világosságban gazdag 
dogmatikájukhoz egyszerű hit, szigorú erkölcsösség és 
buzgóság járul, e ritka tulajdonságok összesége, melyek 
a francia hugenottát a reformátusság legnevezetesebb 
typusává teszik. 

A Nantes-Edictum visszavonásával a vallásos gon-
dolkozás e mozgalma folytatódik ugyan a száműzetés 
földjén, de a protestáns Franciaország számára végleg 
el van veszve. Elmúlt egy század a lelkiismereti szabad-
ság megnyeréseért vívott kínos küzdelmekben, és midőn 
az egyház kiépült romjaiból, nagy doktoraiknak theolo-
giája rég túlhaladt volt. Ezért kellett eltűrnie a külföldi 
egyházak befolyását, melyek nem ismerték az üldöztetést 
és a hol mélyreható, gyökeres átalakulás ment végbe, de 
a faj és közeg sajátos jellegével. Igy adta át a franciák-
nak Németország a maga theologiáját, míg Anglia a maga 
gyakorlati keresztyénségével és intézményeivel hatott rá 
átalakítólag. Tekintélyes tényezők, melyeknek fontosságát 
nem kell kicsinyelni, mert befolyásuk erőforrásává vált 

az egyház történetének. Mélyreható reveilt, valóságos 
hitébredést támasztottak, mely a vallásos életet hódító 
erővel és teremtő buzgósággal ruházta fel. 

(Folyt, köv.) Maszdk Leona. 

r é g i s é g e k . 

Még egyszer Horváth János, szepesi prépost. 
Gyakran találkoztunk kath. történetírással, mely a 

tények elferdítésével a reformációt nem képes felfogni és 
méltatni, hanem mindig csak olyan szakadásnak állítja, 
melyet egynehány eltévedt, vagy bűnös különcködő ember 
idézett elő és melynek jogosultsága nem is volt. Azokhoz a 
történetírókhoz tartozik dr. Pirhalla Márton volt szepes-
helyi papnöveldei tanár, jelenleg pedig podolini r. k. lel-
kész is. Ő a szepesi prépostság vázlatos történetét megírta 
és nem mellőzhette a reformáció felemlítését a Szepes-
ségen. 1 Ő a reformációt »a Németországban fellépett val-
lási forradalomnak* nevezi, melyet a humanisták idéztek 
elő, kik a latin nyelvet és annak szépségét minden fölé 
helyeztek és az egyház nyelvét műveletlennek mondogat-
ták. Már Érasmus Rotterdámus gúny tárgyává tette az egy-
házi szertartásokat. De még tovább ment Hutten Ulrik. 
»Erkölcstelen életének folytatására szükséges jövedelmi 
forrásokból nem rendelkezvén, gyűlölte a gazdag urakat 
és a hírhedt, Sikingen nevű lovaggal egyetemben rendezte 
az úgynevezett lovag-forradalmat. Még jobban gyűlölte az 
egyházat és annak embereit, úgy annyira, hogy már 
1513-ban nem átallotta a pápát az emberi társadalom 
dögvészének elnevezni, ki ellen minden módon harcolnunk 
kell . . . A mint ezekből látjuk, a pápa elleni gyűlölet volt 
a német vallási forradalom vezércsillaga« . . . 

Ha ily történész, Janssen szemüvegén, Horváth 
János szepesi prépostról semmi jót nem tud elmondani, 
mi azt egészen fel tudjuk fogni, mert hiszen a pré-
post rokonszenvezett a reformációval és végre teljes 
meggyőződésből annak híve is lett. Azért szegény János 
bűnös fejére a szebbnél szebb jelzőknek egész sorát zú-
dítja történészünk: »ő a prépostságnak a legválságosabb 
időkben valódi támasza lehetett volna, de szenvedélyei, 
erkölcstelen élete és részegségre való hajlamai következ-
tében azonban annak megrontója lőn«.2 Még papi jellegét 
is kétségbe vonja 3 és »züllött életűnek« nevezi,4 ki »pénzért 
mindenre kész volt*.5 

Ha a római kath. történész ily sötét színekben festi 
Horváth életét, ezt én a túlbuzgó kath. érzületnek tulaj-
donítom. De ha mi protestánsok tárgyilagosan hozzászó-
lunk a prépost viselt dolgaihoz, úgy nem oly komor lesz 
az életképe. 

Igy kétségbe nem vonhatók ugyan azok az adatok, 
melyeket Horváthról Pokol v József közöl. De ha e férfiút 
nemcsak egyes elszórtan itt-ott közlött adatok szerint, 
hanem ideje és szokásai tekintetbe vételével ítéljük meg, 
akkor enyhébb és méltányosabb lesz róla alkotott ítéle-
tünk és fogalmunk. 

A többiek között a Prot. Egyh. és Isk. Lap 11. szá-

1 Szepesmegyei történelmi társulat évkönyve, 6-ik évfolyam 
1890-ki kiadás 50. 51. 53. 54. 1. 

2 U. o. 27. 
3 U. o. 21. 
4 U. o. 78. 
5 U. o. 73. 



mában Pokoly József azt állítja róla. hogy valóságos na-
dálya volt a prépostsága alá tartozó lelkészeknek. Hát 
az igaz, hogy ő mindenféle alkalomkor és sok címen pénzt 
kivánt a lelkészektől és nem is mindig a leggyöngédebb 
módon. De kicsoda nem fordult akkor pénzért a szepesi 
lelkészekhez, kik a dézsma birtokában, nagy gazdag-
sággal rendelkeztek. A király úgy mint tábornoka, a 
várúr úgy mint kapitánya, az ellenség úgy mint jó bará-
tok: könnyű lelkiismerettel és bármily ürügy alatt a pa-
pok töltött erszényéhez folyamodtak. 

Különösen a várurak nem igen bántak kíméletesen 
akkoriban itt Szepességen a lelkészekkel. 1540-ben szűk 
aratás lévén, Szepesvár kapitánya Pauschner György a 11 el 
nem zálogosított város lelkészeire rá kényszeríti ökreit, hogy 
azokat takarmányon jól tartsák. Nem bánt kíméletesebben 
Lubló vár kapitánya, Gmitto lengyel király tábornoka a 
XIII elzálogosított város lelkészeivel; 1541-ben Lubló 
várra kénytelenek voltak beállítani 300 mérő rozsot, 
100 mérő árpát és 40 mérő borsót. És ily sarcolások 
majdnem minden esztendőben ismétlődtek. 1 1543. Bor-
nemissza Szepesvár kapitánya a 11 el nem zálogosított város 
lelkészeitől 11 hordó sört kivánt, melyet az illetők kény-
telenek voltak a várba szállítani. 

Már most ha tudjuk, hogy a prépost 1530 óta 
Nedecz vár birtokában volt és mint várúr is szerepelt, 
nem menthető-e némileg ki, ha ő annak nem tudott ellen-
állni, mit más várkormányzóknál látott és mindennap 
tapasztalt és ha az el nem zálogosított 13 város papjai-
tól szintén sört kivánt, mit Bornemissza collegája a más 
városoktól is követelt. És^ilyen viszony állott fenn a pénz-
és gabonaküldeményeket tekintve is. 

Felmerül továbbá a gyanú, hogy csak azért ked-
vezett a prépost a reformáció terjedésének, hogy a 24- vá-
rostól a 60 aranyból álló censust könnyebben megkap-
hassa. Én Jánost e gyanú alól felmenteném, mert az utána 
következő kath. prépostok is még élvezték e jótéteményt 
és sok adat és körülmény a mellett szól, hogy őszintén 
rokonszenvezett a terjedő protestántizmus tanaival. 

Már 1536-ban tűri, hogy Kerl András vibornai lel-
kész, úgy szólván, szeme előtt törvényesen házasságra 
lépett. Két gyermekével, Orbán és Katával nem éppen 
dicsekedett, hanem őszintén és töredelmes szívvel 1538-ban 
bevallotta hibáját és emlékezetbe hozta a Dunavetz várá-
ban összegyűlt papoknak, hogy ők ugyanazon hibában 
szenvednek: > Yr Pfaffen verberget ewer Kynder, ich ver-
berge meinen nicht, seht ich will euch nicht gestatten 
Ehebrecherey, oder dass etliche bei ihm habén sollen 
zwei Köchin, sunder so ym jemant eyn jong Medleyn 
helt, Kann ich leyden« . . . és 1539-ben egyenesen meg-
adta az engedélyt a házasságra a lelkészeknek: »Ecce 
do Vobis Auctoritatem, Accipiendi vobis uxorem*.2 Épen 
így ígéri a durándi lelkésznek, hogy miután maga sem 
tartja már a böjtöt, hogy azt a jövő zsinaton egészen 
megfogja szüntetni.3 Hogy az első prot. papot a Szepes-
ségen Leudischer Györgyöt 1542-ben julius 13-án már 
elismeri hivatalában, ez szintén egyházunkat nem üldöző 
hanem azzal rokonszenvező indulatra és jó akaratra mutat. 
Egész őszinte és már szilárd a vallomása a mühlenbachi 
lelkész előtt 1543-ban: »lutheranorum doctrinam esse 
vere evangelicam et apostolicam*.4 A következő évben 
történt házasságával prot. hitét minden kétségenfelül be-
bizonyította. Én semmi keserűséggel, inkább hálával 

1 Matricula Moleriana p. 244. 263. 318. 
2 Matr. Mol. 202. Szep. tört. évkönyv 1890. 69. 1. 
3 Szep. tört. évkönyv 1890. 69. 1. 
4 Fabó : Monumenta 254. 

emlékszem vissza Horváthra, ki az ő kora hibáitól ugyan 
nem ment, de a protestántizmus terjedésének a Szepes-
ségen inkább használt mint ártott.1 

Weber Samu. 

i r o d a l o m . 

** A »Hajnal* 5-ik száma, Szabó Aladár szerkesz-
tésében ismét bő és tanulságos tartalommal jelent meg. 
Első cikk képen közli a budapesti ref. ifjúsági egyesület 
választmányának felhívását »evangéliumi ifjúsági egyesü-
letek* szervezésére, majd Szabó Aladár hívja fel a lel-
készeket az evangélizáció három irányban való gyakor-
lására. Szép cikkében sürgeti a vallásos iratok terjesztését, 
a vallásos összejöveteleken az evangélium erőteljes hirde-
tését s ifjúsági és legény egyletek szervezését. Maszák 
Viola a francia Mac'All-féle misszió működését ismerteti; 
Agrippa a segédlelkészek helyzete felől mondja el sok 
tekintetben jogos panaszait; Biberauer Richárd a földi 
és mennyei hivatásról szól; Hamar István Talmage 
után két prédikáció-vázlatot közöl; a Tárcában Buday 
Jánosnak Dévayról írt s a Prot. írod. Társ. népies kiad-
ványai közt megjelent munkája olvasható. A tartalmas 
füzetet a missziói mozgalmakról s az irodalomról szóló 
értesítés zárja be. Ajánljuk a füzetet olvasóink figyelmébe. 

** Kármán Lajos s. lelkész egy kis füzetben 
kiadta Kölcsey Ferencnek, Balogh Jánosnak s báró Wes-
selényi Miklósnak az 1834-ki országgyűlésen a vallás sé-
relmei, az ország sérelmei s a kolozsvári katonai erősza-
kosságok orvoslása tárgyában mondott beszédeit, a melyek 
eddig még nem voltak kiadva s a melyeket Kármán Lajos 
nagyatyjának Kármán Pálnak iratai között talált. A kis 
füzet, mely a korviszonyokra élénk fényt vet, méltó az 
elolvasásra. Kapható Berkovits Márknál, Kulán. Ára 20 kr. 

** Előfizetési felhívás a »Magyar tanítók és 
tanítónők ezredéves albuma« című műre. A magyar 
tanítók és tanítónők ezrédeves albuma a jelenleg élő 
tanítóvilág kiválóbbjainak fénynyomatú arcképeit és tárgyi-
lagos életrajzait fogja tartalmazni. Ehhezképest két részből 
fog állani, ú. m. 1. a fénynyomatú arcképek és 2. az 
életrajzi szöveggyűjteményből. E mű célja a következő 
pontokban foglalható röviden össze: 1. Az ezredéves 
nemzeti ünnepélyen egyik bizonyítéka legyen a magyar 
tanítóság intelligenciájának, erkölcsi és szellemi erejének, 
hazafias törekvéseinek és modern képzettségének s mint 
ilyen a tanítóság tekintélyét a társadalom előtt emelje. 
2. Maradandó emléke legyen e haza különböző részein 
működő egy célra, az össztanítóság javára törekvő kor-
társaknak. 3. Adattár legyen a késő utókor előtt is. mely-
ben feltalálhassa a ma élő nemzedék nevesebb tagjainak 
arcképét és tárgyilagos hűséggel irott életrajzát. A »Magyar 
tanítók és tanítónők ezredéves albuma* nagy quart alak-

1 Lásd arról bővebben Weber S.: Nedeczvár, a tört tárban 
1893. III. füzet. 



ban. finom vastag papiron jelen meg. Az egyes részletek 
havonta, díszes fedélborítékban küldetnek szét az előfize-
tőknek s 1895. dec. 3t-re az egész mű be lesz fejezve. 
Előfizetési feltételek következők: A jelentkezés alkalmá-
val lefizetendő az első részlet: 3 frt. 1895. február l-ig 
a második részlet: 3 forint. 1895. szept. l-ig a harmadik 
vagyis utolsó részlet 3 frt. Igy tehát az egész mű 9 frtba 
fog kerülni. Bolti ára 12 frt lesz. Gyűjtőknek 12 példány 
után egy tiszteletpéldányt, kevesebb után aránylagos 
kedvezményt ajánlunk fel. Megjegyezzük végül, hogy mivel 
a kiadást nem üzletemberek, hanem csupán a »Tanügy« 
pénztára eszközli : a mű csak az esetben jöhet létre, ha 
legalább a nyers kiadás előfizetésekkel fedezve lesz. A 
tiszta haszon fele a »Magyarországi tanítók Árvaháza* 
és az »Eötvös alap* javára fog elszámoltatni. Fölkérünk 
ezek után minden kartársat, hogy ha csak tehetsége engedi: 
szíveskedjék ezen mű létrehozatalát előfizetése és elő-
fizetők gyűjtése által lehetővé tenni. Minden megkeresés 
Békésre, a »Tanügy« szerkesztőségébe küldendő. Békés, 
1894. jun. 25. A kiadóhivatal és a tanügyi lapok szerkesz-
tőségeiből alakult album szerk. bizottság nevében: Vadai) 
József. 

** Gyó'rffy István kis-oroszi községi jegyző két 
munkájára hirdet előfizetést, nevezetesen az »Országos 
törvények cím-mutatójá«-ra és »A községi és körjegyzők 
Naptára« 1895-iki évfolyamára. An első füzetekben, negyed-
évenként jelenik meg s előfizetési ára egy évre 1 frt, az 
egyes számok ára 50 kr. A naptár ára 1 frt 20 kr., 
mindkettő megrendelhető Rózsa Kálmán és neje könyv-
nyomdájában (Budapest, Szentkirálvi-u. 30.). — Ugyan-
csak itt említjük fel, hogy Rózsa Kálmán és neje könyv-
nyomdájában megjelent a > Kamattáblázatok kézikönyve*, 
Kalivoda Ferencz szerkesztésében. A könyv a kamatokat 
már a koronaérték szerint mutatja ki. Ara csinos vászon-
kötésben 1 frt 50 kr. 

** Dr. Masznyik Endre »Pál apostol élete és 
levelei* című műve I-ső részének utolsó füzete is meg-
jelent. A tárgyalás s a kritika ép olyan mélyreható e 
füzetben is, mint az előbbiekben. Szerző ezután adja 
műve második részét a »Pál levelei«-t, kéthónaponként 
megjelenendő 6 íves füzetekben. A könyv előfizetési ára 
(hat füzetre) 3 frt 60 kr. Megrendelhető szerzőnél. (Pozsony, 
Temető-u. 3. sz.). Mindkét munkát melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. 

k ü l ö n f é l é k . 

* Királyi adományok. Ő cs. és apóst. kir. Felsége 
az ungvármegyei Uj-Kemence gör. szertartású kath. egy-
ház részére templomépítésre és lelkészlak helyreállítására 
100 frtot; Lusita község részére, leégett iskolájának fel-
építésére 100 frtot; a bélyi gör. kath. egyház részére 
pedig iskolaépítési célokra szintén 100 frtot adományozott, 
magán pénztárából. 

* Személyi hírek. A pápai ref. főiskola igazgató-
jává a jövő iskolai évre a főiskola tanárok kara egyhan-
gúlag Kiss Jánost jelölte ki, az igazgatótanács tanári 
tagjaival pedig Antal Géza és Borsos István tanárokat 
választotta meg. — A debreceni ref. főiskola az olaszországi 
tanulmány-útra Sinka Sándort küldötte ki tanárai közül. 

* Új falitérkép. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter f. é. 23,964 sz. a. kelt rendeletével az összes iskolák 
használatára engedélyezte >Az Osztrák-magyar-monarchia* 
iskolai fali térképét, melyet a miniszter megbízásából 
Kogutovicz Manó tervezett és rajzolt s Hölzel és társa 
magyar földrajzi intézete adott ki. A miniszter ugyan-
ekkor eltiltotta az Osztrák-magyar-monarchia idegen nyelvű 
és régibb kiadású fali térképének az iskolákban való 
használatát. 

* A Prot. írod. Társaság népies kiadványairól 
vezércikkez a »Sárospataki Lapok*-ban Péter Mihály, 
meleg hangon ismertetvén a kis füzetkéket s terjeszté-
sükre híván fel lelkésztársait. Bizony, bizony meg kellene 
mozdulnunk s megszívlelnünk a szívből jövő szavakat. 
Kevés fáradsággal nagyot lendíthetnénk a népies iratok 
terjesztésével elaludt egyházi életünkön s sokakat meg-
tarthatnánk, kik már-már elveszendők. 

* A görgényi ref. egyházmegye közgyűlésének 
megbízásából egy nyílt levelet intéztek az erdélyi egyh. 
ker. összes lelkészeihez Lénárt József esperes, D. Gidófalvy 
István gondnok, Tavaszi József fő- és Gsekme Ferenc 
aljegyző, községi hitelszövetkezetek felállítására híván fel 
lelkésztársaikat. A hitelszövetkezetek e diskreditált kor-
szakában egy kissé különösnek tűnik fel, hogy egy ref. 
egyházmegye küldi ki felhívó szózatát azok alapítása 
iránt. Különösnek tűnik fel, de épen nem helytelen, hogy 
egyszer már olyan erkölcsi testületek állanak a dolgok 
élére, a kik az ügyet diadalra segíthetik s a kikben meg 
van a garancia, hogy becsületes népünk nem hiába s nem 
lelketlen emberek zsebébe fizeti be keservesen megtaka-
rított filléreit. Még helyesebb volna azonban, ha ily hitel-
szövetkezeteket egyházaink kebelében lehetne szervezni. 
Sok bajon segítenének azok és sok bajból mentenék meg 
egyházunk tagjait. 

* Dr. Kiss Áron újabb sikere. A vallás és köz-
oktatásügyi miniszter még a mult év februárjában pályá-
zatot hirdetett a mozgással járó játékokat ismertető mű-
vekre. A pályázat most járt le s most bontották fel a 
három pályázó közül nyertes műnek jeligés levelkéjét, 
melyből dr. Kiss Áronnak és Kun Lajosnak neve tűnt ki. 
A miniszter a pályanyertes művet ki fogja adatni. Gra-
tulálunk a nyerteseknek s kívánjuk, hogy még sok jó 
munkával gazdagíthassák tanügyi irodalmunkat. 

* Póttanfolyam a magyar nyelvnek a tanítók 
által való elsajátítására; Gróf Csáky Albin volt kul-
tuszminiszter, egyik legutolsó rendeletével is a magyarság 
ügyét mozdította elő. Elrendelte, hogy a magyar nyelv 
elsajátítása céljából a folyó évi nyári szünidő alatt hat 
heti póttanfolyam tartandó a magyarul nem, vagy nem 
jól tudó tanítók részére. A tanfolyamok Sepsi-Szt.-Györ-



gyön, Székely-Keresztúron, Déván, Mármaros-Szigeten, 
Sárospatakon, Losonczon, Léván, Félegyházán, Hódmező-
vásárhelyen és Csurgón fognak megnyílni. A póttanfolya-
mon résztvevő tanítók 70 kr. napidíjban részesülnek. A 
íanítókat, kiknek a póttanfolyamra szükségük van, a tan-
felügyelők fogják kijelölni. 

* A gyönki ref. algimnázium jövőjére vonatko-
zólag örvendetes dologról veszünk tudomást. Tolna vár-
megye közgyűlése, hogy a millenniumot a tanügy terén 
is maradandó alkotással ünnepelje meg, elhatározta, hogy 
minden állam-adó forint után egy percent megyei adót 
vet ki s a begyülendő összeget, mely körülbelől 12,000 frtra 
fog rúgni évenként, tanügyi célokra fogja fordítani, és 
pedig a következőképen. A Szegszárdon fölszólítandó fő-
gimnázium fentartására adni fognak az összegből éven-
ként 5000 frtot, a gyönki ref. és a bonyhádi ág. evang. 
algimnáziumoknak 2500—2500 frtot. A még fenmaradó 
2000 frtot elemi iskolai célokra fordítják és pedig olyan 
helyeken, a hol a magyarság erősítésére van szükség. 
Jutalmakat fognak adni első sorban azon tanítóknak, a 
kik a német ajkú községek iskoláiban a magyar nyelv 
tanítása tekintetében a legtöbb eredményt tudnak fel-
mutatni ; másodsorban pedig kisebb jutalmakat fognak 
kiosztani azoknak a német iskolás gyermekeknek, kik a 
magyar nyelvben legnagyobb előhaladást tesznek. Az ügy 
most van a minisztérium előtt, hogy a jóváhagyást meg-
nyerje, s bizonyára meg is fogja nyerni. Valóban öröm-
mel üdvözöljük Tolnavármegyét e nagyfontosságú s üdvös 
kezdeményezéséért. Crescat, floreat. Vármegyéink pedig 
vegyenek Tolnától jó példát, s csekély megerőltetéssel 
szép eredményt fognak elérni. 

* Az »Órálló«. Csak nem régen adtunk hírt arról, 
hogy az »Őrálló «-t szerkesztő tulajdonosa hetenként három-
szor óhajtja megjelentetni, ha pedig kellő pártolásra nem 
találna, beszünteti. Mikor erről megemlékeztünk, megvall-
juk, már akkor szomorúan gondoltunk az »Őrálló« sorsára, 
nem nagy reménységünk levén az iránt, hogy a kivánt 
pártolást a mi közönyös körülményeink között meg fogja 
találni. De akkor elhallgattuk aggodalmunkat s mégis 
reméltük, hogy a felhívásnak lesz valami eredménye s 
protestáns közönségünk nem fogja megengedni, hogy pro-
testáns érdekeinknek ez egyetlen napilap-szerű organuma 
félévi fennállása után a közönyösség szikláján szenvedjen 
hajótörést. Hogy azonban aggodalmaink voltak alaposak 
s reménységük vala alaptalan, sajnálattal tudjuk meg az 
»Őrálló« 53-ik számából, melyben a derék szerkesztő azt 
a szomorű hírt közli olvasóival, hogy mivel a kért támoga-
tásnak még felét sem nyerte meg s mivel anyagi ereje 
a lapnak idáig fentartásában már kimerült, kénytelen le-
tenni szerkesztői tollát; egyelőre ugyan csak ideiglenesen, 
mert ha f. hó 20-áig még jelentkeznének kellő számban 
előfizetők, ugy augusztus elején újra megindítaná lapját. 
Igen sajnáljuk az »őrálló«-t, derék szerkesztőjével együtt, 
de nem igen van reményünk, hogy a szerkesztői toll 
csak ideiglenesen fog pihenni. Végleges lesz az a pihenés 
s haszontalanba ment fáradság maradt az a nemes munka, 

mit a szerkesztő fél éven át kifejtett. Mi pedig egy csaló-
dással ismét gazdagabbak vagyunk s ez a csalódás ismét 
csak egy sötétebb szint adott a jövőnek előttünk álló 
képéhez. 

* A budapesti állami nó'ipariskolákban (VIII. k. 
Szentkirályi-utca 7. sz.) a melyeket Lukács Béla keres-
kedelmi miniszter ujjá szervezett s gyakorlati iparis-
kolákká alakított, a beiratás a jövő tanévre szeptember 
hó 1. napjától 4. napjáig tart. Az állami nőipariskolák 
célja és feladata, hogy a női munkák rendszeres gyakor-
lati tanításával és az ahhoz, továbbá a kisebb női munka-
üzletek vezetéséhez szükségeles elméleti szakismeretek taní-
tásával fiatal nőket a női munkák készítésével foglalkozó 
üzleteknek hasznos segédmunkásaivá képezzen, oly módon, 
hogy az ilyen nők közül azok, kik később is önerejükre 
lesznek utalva, gyakorlati képzettségök tovább fejlesztése, 
illetve kiegészítése után önálló gykorlati működésre, női 
munka üzletek vezetésére is képesek iegyenek; a család 
körében foglalkozó nőknek a különböző női munkák készíté-
sében alapos képzést nyújtva. Az állami nőipariskoláknak ez 
idő szerint négy szakosztálya van u. m. a fehérnemű-varró 
a fehér-, szines és mühimzö, végre a felsőruha-varró és 
a divatárú-cikkeket készítő osztály. A tanítás a fehérnemű-
varró és divatárú-cikkeket készítő osztályban egy, a felső-
ruha-varró és a fehér, szines és műhimző osztályban két 
évig tart. Az intézetbe rendes tanulókul felvétetnek olyan 
leányok, kik a 14. életévüket betöltötték s legalább az 
elemi népiskola hat osztályát vagy a polgári iskola második 
osztályát sikerrel végezték. Bővebb felvilágosítással kész-
séggel szolgál az igazgatóság. 

15 A Felső' Nép- és Polgári iskolai Egyesület 
dr. Kiss Aron elnöklete alalt f. hó 3-án tartotta évi köz-
gyűlését a budai pedagógiumban. A gyűlésen Bissányi 
József tartott felolvasást a magyar nyelv tanításában ural-
kodó zűrzavarról. A közgyűlés kimondotta, hogy az alap-
fogalmaknak az iskolai használatra való közérvényes meg-
állapítása végett lépéseket tesz. Dr. Kovács János indít-
ványára a közgyűlés a kultuszministert felkéri egy oly 
törvény kezdeményezésére, a mely a községi polgári iskolai 
tanárok számára is biztosítsa az ötödéves pótlékot. 

* Pápai ev. ref. főgimnáziumunk állami segélye-
zése tárgyában folyó hó 3-án tartatott meg a tárgyalás 
Csiky Kálmán miniszteri biztos és az iskola igazgató-ta-
nácsa között, melynek tagjai közül Darányi Ignácz iskolai 
gondnok, Czike Lajos esperes, Barthalos István és többen 
vettek részt. Elkészítették és aláírták a közoktatásügyi 
miniszter elé terjesztendő szerződés tervezetet, melynek 
értelmében a főgimnázium 16.000 frt évi segélyt kér és 
vesz igénybe. A főgimnázium új épületére már előbb 
adott a közoktatási kormány 80 ezer frtot a föntartó 
testületnek, s a 130 ezer frtba kerülő gimnáziumi épület 
építése, mely Pápának igazi díszére fog szolgálni, már 
javában folyik a város legszebb pontján. Az évi segély 
megadása abba a helyzetbe fogja hozni a dunántuli vidék-
nek e legfontosabb prot. tanintézetét, hogy a díszes új 
épületet bensőleg is megerősödve foglalhatja el. 



* A nagykőrösi ref. főgimnáziumon a mult hó 
25—27-én tartattak meg az érettségi vizsgálatok. Az 
eredmény a következő. írásbeli vizsgálatra bocsáttatott 
26 tanuló, kik közül kettő egy évre visszavettetvén, a 
szóbelire 24 tanuló állt. Ezek közül jelesen érettségizett 
3 ; jól 5 ; egyszerűen 14 tanuló; 2 pedig 2 hónapra 
visszavettetett. 

* A heves-nagykunsági református tanítóegyesü-
let f. hó 14-én Mezőtúron tartja közgyűlését. A gyűlés napi-
rendjének főbb pontjai a következők: Államiak vagy 
felekezetiek legyenek-e népiskoláink? előadó Makay Izidor; 
A népoktatási törvény revíziója; előadó Szabó István; 
A ref. tanítók országos egyesületének alapszabály tervezete; 
előadó Miletz Béla. 

* Halálozás. Miskolczy Dénes szentmártonkátai 
ref. lelkész, s egyh. m. tanácsbiró életének 57-ik, lelkész-
kedésének 26-ik évében f. hó 4-én, hosszas betegeskedés 
után elhunyt. (Nekrológját legközelebb. Szerit) 

Szerkesztői üzenetek. 
N. S. Ágya. A küldeményt megkaptuk ; azonban azt hiszsziik 

felesleges már most bolygatni az ügyet.Nemsokára úgy is magától 
meg fog az szűnni. 

D. G. esperes. Kis-Csány. Cs. I. esperes. Várkony. A ki-
mutatást a legközelebbi számban közöljük. 

P á l y á z a t . 

A kecskeméti ev. ref. egyház, az újonnan rendszere-
sített hitoktatói állomásra pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású, lelkészi oklevéllel bíró 
egyének. 

Évi javadalom; 600 frt fizetés, 150 frt lakbérillet-
mény, az egyház pénztárából évnegyedenként előre ki-
szolgáltatva és egy hagyományozott közeli szőllő (egészben 
mintegy 2—2J/2 holdnyi területű) hasonfelének haszon-
élvezete. A megválasztott hitoktató állomását f. évi szept. 
1-ig tartozik elfoglalni. 

Kötelessége: a közs., iskolák III—VI. osztályaiba járó 
növendékeknek, a dunamelléki ev. ref. egyházkerület nép-
iskolai tanterve szerint, a vallástanban való oktatása. S 
ha a megválasztandó hitoktató a fiúiskola növendékeit 
oktatja, az esetben a helybeli állami főreáliskola és róm. 
kath. főgimnázium I—VIII. osztályaiban, valamint a vá-
rosi alsófokú ipar- s kereskedelmi iskola I—III. szakaszá-
ban tanuló, ev. ref. vallású növendékek, ha pedig a leány-
iskolák növendékeit oktatja, akkor az államilag segélyezett 
polgári leányiskola I — IV. osztályaiban, s az ezen iskolá-
val kapcsolatos elemi iskola I—IV. osztályaiban tanuló 
ev. ref. vallású leányoknak vallástanban való oktatása. 
Vallástanítási heti óráinak száma: 16—20 óra. Ezenkívül 
a saját tanítványai nemebeli konfirmándusoknak a kon-
firmációra való előkészítése. 

Ezen állomáshoz van kötve az ev. reform, főgim-
názium I. és II. osztályában a szépírás tanítása, heti 
2-—2 órán, melyért a megválasztott külön 100 frt évi 
fizetést kap, a főgimn. pénztárból. 

Pályázók sajátkezüleg írt folyamodványukat, okmá-
nyaikkal fölszerelten, folyó évi julius 31-ig az ev. ref. 
egyház lelkészi hivatalához küldjék be. 
1 — 2 Az ev. ref. egyháztanács elnöksége. 

P á l y á z a t . 
A karcagi ev. ref. gimnáziumnál az 1894—95. 

tanévre betöltendő a magyar-német, esetleg latin-német 
tanszék. 

Heti óraszám 18—20. 
Ezen állással, ha okleveles tanár választatik, 1000 frt 

törzsfizetés s 200 frt lakáspénz, ha pedig képesítéssel 
nem biró helyettes-tanár választatik, 800 frt fizetés jár, 
évnegyedenként előre fizetve. 

A megválasztott tanár állomását 1894. szept 1-én 
tartozik elfoglalni. 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. A megválasztott oklev. tanár egy évi sikeres 
működés után véglegesítetvén, kötelezett tagja a tiszán-
túli ev. ref. tanári nyugdíjintézetnek. A fentartó testület 
belépett az országos tanári nyugdíjintézetbe úgy, hogy a 
tanárok csak a fizetésük után járó százalékot fizetik. 

A helyettes-tanárul alkalmazott oklevele megszerzése 
után nyomban rendes tanári fizetést kap. 

A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanul-
mányaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó ok-
mányaik kíséretében f . évi julius 14-ig alólirotthoz 
küldjék be. 

Karcag, 1894. junius 25. 
Hajnal Elek, 

2—2 az igazgató-tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási államilag segélyzett ev. ref. főgimná-

zium igazgató-tanácsa a következő rendes tanszékekre 
hirdet pályázatot: 

1. Német-magyar nyelv és irodalom, 
2. ó-classica-philologia. 
E tanszékek a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-

ügyi m. kir. miniszter úr kinevezése alá esnek, az alkal-
mazott azonban egy évi sikeres működés után fog állan-
dósíttatni. 

Gscik ev. ref. vallásúak pályázhatnak. Mindaddig, 
míg az orsz. tanári nyugdíj életbe nem lép, a tiszántúli 
ev. ref. középiskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetnek 
köteles tagjai lesznek. 

Oklevéllel nem biró tanárjelöltek is pályázhatnak, 
mely esetben mint helyettes- tanárok nyernek alkalmazást 
helyettes tanári fizetéssel. 

A rendes tanár fizetése 1200, azaz egyezerkétszáz 
forint (2400 korona), kétsáz forint lakpénz (400 korona) 
és négy ízben 50—50 frt (100 korona) ötödéves pótlék. 

A helyettes tanár fizetése 800. azaz nyolcszáz forint 
(1600 korona). 



A megválasztott s megerősített tanárok tanszékeiket 
székfoglaló értekezéssel tartoznak elfoglalni. 

A pályázók a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz intézett folyamodványaikat legkésőb-
ben folyó évi julius hónap 31-ig, az alulírott elnökségnél 
nyújtsák be. 

E folyamodványukban életkoruk, vallásuk, családi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyaik, képesítésük, eddigi 
netáni alkalmazásuk, okmányokkal igazolandók. 

A kinevezett vagy megválasztott folyó évi szeptem-
ber hó 1-ső napján tartozik hivatalát elfoglalni; szükség 
esetén köteles más rokon tantárgyakat is előadni. 

Kelt Kisújszálláson, az ev. ref. főgimn. igazgató-
tanácsnak 1894. évi junius hó 17-én tartott ülésében. 

Gulyás Lajos, 
2—2 ev. ref. lelkész, ig. t. elnök. 

Pályázati hirdetmény. 
A debreceni ev. ref. egyház által fentartott felsőbb 

leányiskolánál a német-nyelv tanszékre pályázat hirdettetik. 
Heti órák száma 20. 
Javadalmazás 800 frt és 200 frt lakbér, mely év-

negyedes részletekben az egyház által az intézet pénztárá-
ból előzetesen fizettetik. 

Pályázhatnak a német-nyelv és irodalomból polgári 
vagy középiskolákra képesített ev. ref. vallású férfiak 
vagy nők. 

Kellő okmányokkal felszeretelt kérvények augusztus 
hó 10-ig az intézet igazgatóságához küldendők. 

A megválasztott köteles állását a f . évi szept. 1-én 
elfoglalni s ezt az iskolai év végéig el nem hagyhatja. 

Vizsgázott, de oklevelet még nem nyert egyének is 
pályázhatnak, azonban megválasztatásuk esetében csakis 
oklevelük megszerzése és egy évi sikeres működés után 
állandósíttatnak. 

Debrecen, 1894. julius 6. 
Kiss Albert, 

1—2 az igazgató-tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. ev. kerületi kollégium államilag 

segélyzett főgimnáziumában megüresedett klasszika-philo-
lógiai tanszékre f. évi április 7-kén hirdetett pályázat 
ezennel megújíttatik. Ezen tanszéket a kollégiumi párt-
fogóság meghallgatása után a nm. vall és közokt. m. k. 
miniszter töti be. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerüleg felszerelt kérvényeiket a kollégium főgim-
náziumának igazgatóságához címezve f . évi julius 3 l-ig 
küldjék be. 

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanár válasz-
tatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmaztatik a 
rendes tanári fizetéssel, mely jelenleg 1000 frtnyi évi 

fizetés, 200 frt lakpénz és 50 frtnyi 10 évi korpótlékból 
áll, de a pártfogóság határozata értelmében legközelebb 
fel fog emeltetni. 

Ha pedig olyan pályázóra esnék a választás, a ki 
még nem volt alkalmazva, akor annak fizetése az első két 
évre mint próba évre 800 frt és 100 frt lakpénz, azután 
pedig (feltéve, hogy képesítési oklevéllel bír) a fent kitett 
rendes tanári fizetés. 

E tanszékre csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Az állás f . évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kelt Eperjesen, 1894. junius hó 30-án. 

Dr. Schmidt Gyula, 
1 — 2 kollégiumi felügyelő. 

Pályázat tanári állásra. 
A h-nánási ev. reform, hat osztályú gimnáziumban 

üresedésbe jött : 1. német-magyar esetleg német-latin és 
2. történelem-latin nyelvi tanári székekre a pályázat meg-
hosszabbíttatik. 

Fizetés: minden egyes tanszéknél 1200 frt lakbérrel 
együtt, az egyház pénztárából évnegvenként előre fizetve. 
A kivánt oklevéllel bíró egyén egy évre, mint ideiglenes 
rendes tanár alkalmaztatik, s csak ezen idő alatt kifejtett 
sikeres működése után állandosíttatik, a mikor is a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanárok gyám- és nyugintézeté-
nek, esetleg az országos középiskolai tanári nyugdíjintézet-
nek jogos és kötelezett tagja leend. 

Nem okleveles, de szaktárgyaiból vizsgázott egyén csak 
helyettes tanári minőségben és csak egy évre választatik 
900 frt évi fizetéssel, de ha ez idő alatt a kivánt tárgyak-
ból oklevelet szerez és sikeres működést mutat fel, a 
következő évben mint rendes tanár állandósíttathatik. Végre 
ha okleveles, de nem a hirdetett tanszakra képesített egyén 
választatnék, azt szintén csak helyettes tanári minőségben 
és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése azonban 1200 fo-
rint lesz. 

Pályázhatnak protestáns vallású okleveles tanárok 
és tanárjelöltek. 

A megválasztott egyén állomását f. év augusztus 
végén, legkésőbb szept. 1-én köteles elfoglalni, s a rendes 
tanárnak megválasztott, ha családos 40 frt, ha pedig 
nőtlen 15 frt költözködési átalányt kap; ez összeget azon-
ban, ha állomását 3 év letelte előtt elhagyja : vissza tartozik 
téríteni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges katonai 
szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett talnulmányai-
kat feltüntető hiteles okmányokkal, végre orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelve f. évi julius 25-éig az ev. ref. egy-
háztanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Hánáson az ev. reform, egyháztanács 1894. 
julius 2-án tartott üléséből. 

Mulley Imre, Benkő Lajos, 
főgondnok. 1—2 ev. ref. lelkész-elnök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



ROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S z e r k e s z t ő s é g : 
IX. kerület, lHjia-ulra 23. szám, h o v á a kéziratok 

cimzeiidök. 
l£ia<ltf-hivatal : 

llornyánszkt/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bériláza), h o v á az 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. 
Előf ize tés i ára : 

F é l é v r e : 4, frt 50 kr ; egész évre : 9 f r t . 

Egyes szám ára 20 Tvr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 74-ik félévre hirdetünk előfizetést. A régi biza-

lommal s az eddigi programm alapján. 
Tovább is sürgetjük az egyház belső cs külső épí-

tését, Isten kegyelmének s az evangéliumnak nem emberi 
erejével. 

A belső építést, ÍÍZ81Z £IZ egyesek és testületek lel-
kének evangéliumi megújítását. Hogy pásztorok és gyü-
lekezetek, vezetők és vezetettek minél többet merítsenek 
Isten kegyelméből, mely üdvösségünknek egyedüli alapja; 
Jézus Krisztusból, ki leikeinknek egyedüli üdvözítője; a 
Szent Lélek erejéből, mely lelkeinket egyedül képes ujjá-
szülni és megszentelni; az Evangéliumból, mely Istennek 
hatalma minden hivők üdvösségére. 

A külső építést, azaz az egyház szerveinek és intéz-
ményeinek a szükséghez és viszonyokhoz mért reformá-
lását. Hogy vallásos nevelésünk a közoktatás minden 
ágában, de főként a nőnevelés terén s a nevelésre hivatott 
tanítók, tanárok és lelkészek képzésében több evangéliumi 
ízt, színt és erőt nyerjen; hogy az egyházi irodalom 
minden ágában, de különösen a szentírás, a népiratkák 
és a vallásos lapok terjesztése terén nagyobb lendületet 
vegyen; hogy a gyülekezeti élet a belmisszió felkarolásá-
val, dékányságok szervezésével, vallásos összejövetelek 
tartásával, parokhiális könyvtárak felállításával, legény-
egyesületek szervezésével, szóval az egyháztársadalmi 
tevékenység által belterjesebb erősödést és fejlődést nyer-
jen ; hogy a lelkészi és tanítói állások korszerű fizetés-
emeléssel, gyám- és nyugdíjintézetek szervezésével régi 
vonzerejüket és társadalmi sűlyokat visszanyerjék; hogy 
a gyülekezetek az anyagi terhek arányosabb és igazsá-
gosabb megosztása által, a hol szükség van rá, anyagilag 
újból szerveztessenek; hogy az egyházi közszellem, az 
Összetartozás erősbítése s az erők tömörülése által, az 
elkerülhetlen egyházpolitikai válságok között diadalmasan 
megállhasson. 

Bizalommal kérjük olvasóink és munkatársainknak 
is a támogatását ezekre a nagy feladatokra! 

Az előfizetési feltételek a Lap homlokán olvashatók, 
a szokásos kedvezmények tovább is fentartatnak, az elő-
fizetések a kiadó-hivatalba küldendők. 

Hornyánszky Viktor, 
kiadó. 

S z ő t s F a r k a s, 
felelős szerkesztő. 

Szabályrendelet a szegények és árvák 
gondozásáról. 

Az imént életbe lépett új törvények 100. §-a 
szerint, a szegények és árvák segélyezésének s 
gondozásának módjáról, az el járás ós felügyelet 
részleteiről az egyházmegyék és egyházkerüle tek 
szabályrencleletileg lévén kötelesek in tézkedni : 
elérkezett az ideje annak, hogy ezek a szabály-
rendele tek minden egyes egyházmegyében és 
kerü le tben már legközelebb megalkot tassanak. 
A vértesaljai egyházmegyében ily szabályrendelet-
tervezet készítésével alulírott bízatván meg: az 
ügy é rdekében bátor vagyok ezen, ál talában rö-
vid vonásokban immár elkészített javaslatot min-
denekelőt t e becses Lap hasábjain bemutatni . 

Megvallom, nem várok sem ezen, sem más, 
bármilyen bölcsen és alaposan megszerkeszte t t 
szabályrendelet től valami különösebb eredményt , 
s nem ringatom magam abban a hitben, hogy 
e szabályrendeletek révén anyaszentegyházunk-
belső épí tésének munká ja s nevezetesen a nyo-
morral küzdő szegényeink és gondviselés nélkül 
szűkölködő kicsinyeink felsególósének s gondo-
zásának ügye azonnal a kivánt kerékvágásba zök-
ken és ha ta lmasan indul majd előre: mindazon-
által az a körülmény, hogy íme egyházunk 
törvényhozása is szükségesnek látta immár az 
egyházak pásztorainak figyelmét a belmisszió 
m u n k á j á r a irányozni, s hogy magok a hivatalos 
kormányzó testületek is kényszerülve lesznek 
ezentúl az adminisztrat ív ügyek mellett a belső 
építés munkájáva l is mind sű rűbben foglalkozni: 
e körü lmény mégis némi biztató reménynyel 
tölti el keblemet az iránt, hogy anyaszentegy-
házunk ós annak tanítói nagyobb odaadással 
fognak ezentúl forgolódni tu la jdonképeni hivatá-
suk mezején: Isten országa ter jesz tésében, a ke-
resztyén szeretet cselekedeteinek gyakor lásában! 

Valóban, az idők teljessége elérkezet t s el-
mondha t juk : itt az idő, most vagy soha! A nem-



zetiink köz- és tá rsadalmi életében az egyház-
politikai reformokkal bekövetkező mélyreható 
változás, lehetetlen, hogy gondolkozóba ne ejtsen 
s fokozottabb tevékenységre ne indítson minket, 
az Úr szőllejének munkásai t . Im, szemeinkkel 
láthat juk, hogy az idők mennyire változtak: avagy 
maradha tnánk-e mi továbbra is egykedvűen abban 
a megszokott régi kerékvágásban, a melyben 
eddig h a l a d t u n k ? . . . Ja j volna nekünk! ja j volna 
a legel te tésünkre bízott nyájnak! 

Hogy ebből a régi kerékvágásból , akarva nem 
akarva, ki kell majd zökkennünk: ezt kiált ja 
felénk egy kívülről jött ébresztő hang is: Eötvös 
Károlynak, a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása alkalmával jun ius 25-én 
a képviselőházban mondot t beszédének eme pasz-
szusa: »Egyébként a felekezetnélküliség elő fogja 
idézni a vallásosság te r jedésé t és mélyítését, 
mindenekelőt t azért, mer t a lelkészek jobban fog-
ják gondozni híveiket. Lelkészeink csak az Isten 
által úgy rendel t hetedik pihenő napon dolgoz-
nak, de az úgynevezet t munkanapokon bizony 
pihennek. A betegeket nem látogatják, pedig az 
egyház ugyancsak parancsol ja ; az özvegyeket és 
árvákat nem segítik, az ügyefogyottakat nem gyámo-
lítják, a szegényeket nem istápolják . . . A felekezet-
nélküliség elő fogja idézni az üdvös változást a 
lelkészek magaviseletében, s így vol taképen a mé-
lyebb val lásosságnak lesz kútforrásává.cc 

A kinek fülei vannak a hallásra, h a l l j a ! . . . 
Valóban, e ki látásba helyezett üdvös változásnak, 
mélyreható reformnak, csakugyan be kell követ-
keznie a jövőben egyházunk kebelében: jobban 
kell gondoznunk híveinket! . . . Ah, az a sokszor 
gúnyosan hangoztatot t cura pastoralis! . . . Nincs 
mit tenni atyámfiai, férfiak! vissza kell t é rnünk 
ehhez a mi igazi h iva tásunkhoz: a lelkek gon-
dozásához, a hitélet ápolásához mind alkalmas, 
mind alkalmatlan időben, és pedig a hi tnek ú j 
erejével, a cselekvésnek ú jabb ós ú jabb eszkö-
zeivel! Egyik tanácsbiró lelkésztársam ugyan a 
minapában i lyesformán kedélyeskedet t velem: 
»Mit a k a r t o k ? . . . hiába is aka r j á tok : minket nem 
tehet tek angolokká!a . . . Nem angolokká, édes 
bará tom! . . . csak a szó szoros ér te lmében keresz-
tyénekké, d iakónusokká, betegek látogatóivá, hí-
veink lelki orvosává kell átvál toznunk, ha élni, 
ha lelkipásztori szép nevünkre igazán méltók 
aka runk lenni! Hiába, t empóra mutan tur , et 
nos? . . . változzunk át mi is olyanokká, mint a 
hogy azt a kívülről jött ébresztő hang s a meg-
változott tá rsadalmi viszonyok követelik! 

De e r re az új ösvényre aka r terelni minket 
a zsinati törvényhozás is, midőn törvényköny-
vünkbe igtat ta a szegények és árvák gondozásá-
ról szóló fejezetet. S ezt az ú jabb ösvényt kívánja 

egyengetni az a szabályrendelet- tervezet is, me-
lyet — a fentebbi ki térés u tán — most már 
van szerencsém a következőkben bemutatni . 

A vértesaljai ref. egyházmegye szabályrendelete a 
szegények és árvák gondozásáról. 

1. §. Az egyházi törvények 27. §-ának 7. pontja 
szerint, a presbyteriumok kötelessége levén »az egyház-
községi tehetetlen szegényekről, árvákról és nyomorultak-
ról való gondoskodás«: e végből minden egyház presby-
teriuma a maga kebeléből, avagy az ezen tisztre alkal-
masnak ismert, buzgó és kegyes életű egyháztagok közül 
szegények és árvák gondnokát vagy diakónust választ, a 
ki hivatalát a következő szövegű eskü letételével foglalja el: 

Én N. N. esküszöm az élő Istenre, hogy szegény- és 
árva-gondnoki hivatalomban, tehetségem szerint hiven és 
szorgalmatosan eljárok. Az egyházi törvényeknek s az 
egyházi felsőség törvényes rendeleteinek engedelmeskedem. 
A szegények és árvák gondját a Krisztus nevében felvenni, 
a részükre befolyó könyöradományokat szükségeik enyhí-
tésére fordítani: lelkiismeretbeli kötelességemnek ismeren-
dem. A mint mindezeket teljesíteni igyekezem, Isten engem 
úgy segítsen. Amen. 

2. §. A kisebb egyházakban a szegények és árvák 
gondnokságával az egyházközségi gondnok s ott, a hol a 
lelkész önként vállalkozik, a lelkész is megbízható. Ezek 
azonban e hivatali minőségükben eskütételre nem kötelez-
vék. (98. §.). 

3. §. A szegények és árvák gondoka vagy diakónus 
teendői: 

1. Az egyházközségben lévő tehetetlen szegények, 
nyomorultak és árvák létszámáról és szükségleteiről lajs-
tromot készít és vezet. E végből azokat koronként meg-
látogatja s állapotukról és szükségleteikről személyes meg-
győződést szerez. 

2. Az egyházközség tagjai által önként, avagy köz-
benjárására, pénzben vagy természetben felajánlt könyör-
adományokat összeszedi; illetőleg azoknak rendszeres, a 
szükséglethez mért kiosztását, kézhez juttatását eszközli, 
avagy közvetíti. 

3. Felügyel az árván maradt gyermekek iskoláz-
tatására, erkölcsi és vallásos neveltetésére. E végből kü-
lönösen az iskolai év kezdetén az iskolakötelezett árva-
gyermekek iskolába járásáról gondoskodik. Közreműködik 
abban, hogy az apátlan-anyátlan árvagyermekek örökbe 
fogadtassanak, vagy legalább megbízható családoknál he-
lyeztessenek el. 

4. Eljárásáról jegyzéket visz s a felügyeletre hivatott 
lelkésznek időről-időre, a presbvteriumnak koronként, vala-
mint az egyházlátogatás alkalmával az esperesnek, jelen-
tést fesz. Bevételeiről, kiadásairól s az árva-szegény-
alapról a presbyteriumnak évenként számadást tenni 
tartozik. (99. §.) 

5. Általában — a gyülekezet lelkészével s vezetése 
mellett — mindent elkövet, hogy a gyülekezet ügyefogyott 
tagjai, munkaképtelen szegényei és gondviselő nélkül ma-
radt árvái, a keresztyén szeretet karjaira felvétetvén, a 
lehetőséghez képest rendszeres anyagi segélyezésben és 
kivált folytonos valláserkölcsi gondozásban részesüljenek. 

4. §. A mi a presbyteriumokat illeti: minden egyház 
elöljárósága ismerje kiváló kötelességének: gondoskodni 
az egyházközség összes szegényeiről és árváiról. E végből 
»a polgári község elöljáróinak, az ott illetékes munka-
képtelen szegények és árvák segélyezése ügyében az or-
szágos törvény alapján teendő intézkedéseit igyekezzék 



nemcsak támogatni s elősegíteni, de az ev. ref. vallásúak 
érdekében azokat még fejleszteni és fokozni.® (27. §. 7. p.) 

5. §. Minden egyház presbyteriuma gondoskodjék 
arról, hogy az egyházközség kebelében rövid idő alatt 
egy szegény-árvaalap létesüljön, akár önkéntes adakozás 
útján, akár az által, hogy e célra évről-évre bizonyos 
meghatározott összeg vétessék fel az egyház költségveté-
sébe, akár a templomi perselypénz egy részének ez alapra 
leendő fordításával, akár végül mindezen és más, célsze-
rűnek mutatkozó módok és eszközök felhasználásával. 

6. §. A mely egyház anyagi körülményei lehetővé 
tennék, kisértse meg a szegény- és árva-ügynek hathatós 
felkarolását, egyik vagy másik szeretet-intézménynek (kór-
ház, menház, árvaház) felállítása és állandó fentartása által. 

7. §. A keresztyén szeretet munkájának mentül na-
gyobb mérvű kiterjesztése és sikeresebbé tétele céljából 
felette kívánatos volna, ha a lelkész és presbyterium kez-
deményezése és ösztönzésére, minden gyülekezetben vala-
mely jótékony noegyesület (Tabitha-, Fillér-egylet) alakulna, 
mely míg egyfelől az egyház és annak tagjai részéről a 
kellő erkölcsi és lehető anyagi támogatásban volna része-
sítendő, másfelől a keresztyén szeretet áldásos munkáját 
a helyi lelkész és a diakónus közreműködésével önállóan 
intézhetné. 

8. §. Az anyaszentegyház belső építésének mindezen 
munkájában a kezdeményezésre és vezetésre az egyház 
leli, ipásztorai lévén hivatva legelső sorban: ismerjék ma-
gasztos kötelességüknek e tisztüknek a lehetőséghez képest 
meg is felelni. 

9. §. Az egyházmegyének a zsinati törvény értel-
mében (41. §. 7. pontja) ugyancsak kötelessége levén »az 
elhagyatott árvákról, szegényekről való keresztyéni gon-
doskodás «: ebből kifolyólag az egyházmegye 

1. felhívja esperesét, hogy az egyházak látogatása 
alkalmával gondoskodását és figyelmét terjeszsze ki a sze-
gények és árvák ügyeit illető kérdésekre is. (165. §. 
a) pont.) 

2. Az egyházmegye egyik magasztos feladatául tűzi 
ki : az egyházmegyebéli szegények és árvák számára idő-
vel egy egyházmegyei szegény- és árvaházat állítani fel. 

Eddig a javaslat. Indokolása majdnem fölös-
leges; legalább e becses Lap hasábjain, úgy 
hiszem, szükségtelen; elmondotta azt itt igen 
szépen, nem is oly rég, a Krisztus kicsinyeinek 
gondjáról értekezvén, egyik buzgó lelkésztársunk. 
Én csak annyit teszek még hozzá e tervezethez: 
Nem várok tőle sokat, ha még oly alapos módo-
sításon megy is keresztül, ha meg nem lesz 
bennünk, Krisztus szolgáiban, a megelevenítő 
lélek: a krisztusi hit és az odaadó szeretet! 

Lévay Lajos. 

A keresztyénség mint társadalmi erő. 
A tél folyamában jeleztem röviden a Chicagóban 

tartott vallási parlament lefolyását. Az ekkor tartott be-
szédek és felolvasások azonban csak most jelentek meg 
két vaskos kötetben. E forrásból közlöm wisconsini egye-
tem tanárának, Ely Richárd úrnak: > A keresztyénség mint 
társadalmi erŐ« című felolvasását. 

A keresztyénség — így szól Ely Richárd — min-

denekfelett társadalmi erő. Ez a keresztyénség megkülön 
böztető jellemvonása. Más vallásokban is rejlik társadalmi 
erő, de nékem úgy tetszik, hogy ez a keresztyénségnél 
lényeges sajátság. 

A ki a keresztyénséget érteni akarja, a judaismussal 
is kell foglalkoznia. A judaismus is társadalmi erő vala, 
csakhogy csupán nemzeti határok között működött, s arra 
törekedett, hogy oly társadalmat alakítson, a melyben 
plutokratia és pauperismus ismeretlenek. Izráel nemesen 
gondolkozó fiai ugyan sohasem tévesztették ezt szem elől, 
de e törekvést megvalósítani képesek nem valának. A 
próféták társadalmi reformátorok voltak, a kik igazságos 
társadalmi viszonyokat sürgettek a nemzet fiai között. A 
zsidó törvény sánc vala a gyengének, erősség az elnyo-
mottnak, vár a megtámadottnak. Mózes törvényhozása 
szem előtt tartá a nemzet fiai között a testvériességét, s 
ennélfogva minden széthúzó társadalmi osztály képződé-
sét meg akarta akadályozni. A gazdasági téren való szél-
sőségektől rettegett minden izraelita. 

Mózes társadalmi intézkedései között a földbirtokra 
és a kamatra vonatkozó a legfontosabb. A föld az Istené, 
a ki azt egyes családok fentartására rendelte. Ezen elv 
mellett nem volt szabad a földbirtokkal való nyerészkedés-

A kamatot meg egyenesen megtiltja Mózes. A kölcsön 
arra való, hogy segítsünk valakin, nem pedig nyerészke-
désre. Meg is parancsolja, hogy »Örömest megnyissad 
kezedet a te atyádfiának, a te szegényednek, és a te kol-
dusodnak a te földeden*. Kettős célja vala a kamat meg-
tiltásának: elkerülése az egyenlőtlen vagyoni állapotnak 
egyrészt, másfelől félő volt, hogy a kamatszedés a pénz-
tulajdonost elszoktatja a munkásságtól. 

Megvolt ugyan Izráelben a rabszolgaság is, de ez 
aránylag nem volt oly kegyetlen állapot, mint más népek-
nél, sőt felszabadításukról is gondoskodtak. Mindez azon-
ban csupán az izraelitára vonatkozik, az idegennel szemben 
semmi elnézést nem gyakoroltak. 

Jézus két dologra határozá el magát: megsemmi-
síteni a szertartási törvényeket és általánossá tenni 
Mózes törvényeinek jótékony intézkedéseit. Erről a törvény-
ről értette azt, hogy egy jóta se múlhat el belőle. Jézus 
nem Ábrahám fiának proklamálta magát, mert ez nemzeti 
testvériséget jelentett volna csupán; ő az ember fiának 
vállá magát, a mi egyetemes testvériséget jelent. 

A keresztyénség tehát, mint társadalmi erő a zsidók 
socio-economikus törvényeit óhajtja általános érvényre 
juttatni. Meg kell azonban mindjárt jegyeznünk, hogy a 
betű megöl, de a lélek, az meg megelevenít. Mert pl. 
Mózesnek a földbirtokra, kamatra vonatkozó intézkedését 
nem lehet alkalmazni a modern társadalomban. A ki azon-
ban Krisztusénak vallja magát, a törvény lelke kötelező rá 
nézve. Az egyház a szegénység elleni egyetemes társaság 
s ha nem az, akkor hűtlen megalapítójához. Reménylem, 
nem fognak félreérteni, ha azt mondom, hogy az egyház 
a millomosok ellen is irányul, mert az ilyes szélsőségek 
az általános testvériség ellen vannak. 

A keresztyénség másrészt kedveli a különféle tár-
57* 



sadalmi intézmények kifejlődését, mert ez előmozdítja a 
testvériséget. A magánügy szétválasztó hatású ; a közügy 
az, a mi összetart. Például a magánképtár a közönség megrö-
vidítése, míg a nyilvános képtár közhasználatra bocsátása 
a természeténél fogva közhasználatra valónak. A keresz-
tyénség mint társadalmi erő a bőkezűséget szereti. A ke-
resztyénség tehát vagy társadalmi solidaritás, vagy semmi 
más. Az emberi társaság minden terén az élet teljessé-
gét kell keresnie. 

A közönséges értelemben vett individualismus ke-
resztyénellenes, mert társadalmi elszigetelést jelent. Az 
egyéni szabadságot sokszor oly értelemben hangoztatják, 
a mi nem egyéb, mint egy embernek előjogot adni a 
többi ember rovására. Ily szabadságot hirdetni és köve-
telni keresztyénellenes. Az egyénnek a szó legszorosabb 
értelmében való felszabadítása lehetetlenség, mert ez a 
keresztyénség alapjának megtagadása. Hamis keresztyén-
ség az, mely mások szükségeiről megfeledkezvén, az egyén 
felszabadítására összpontosítja erejét. 

Az a testvériség, a melyet mostanában hirdetnek, 
csak képmutatás. Mihaszna hosszú imáinknak, ha az 
özvegyekről és árvákról meg nem gondoskodunk. A ki 
ezt Krisztus idejében tette, megérté a nemzetiség határain 
belül álló testvériséget; a ki ma tesz így, megsérti az 
általános testvériség elvét. 

Keresztyénnek lehet-e nevezni azt az országot, amely 
inkább ezrével öli meg az embereket szükségtelenül, mint 
sem a vasutszállítási szabályok pénzáldozatot követelő 
helyesbítéséről gondoskodnék? 

Lehet-e Chicagót keresztyén városnak nevezni, a hol 
a városi vasút annyi emberáldozatot szed, pedig csak 
sínjeit kellene némivel magasabbra raknia: de hát ez 
pénzbe kerül! A keresztyénség szelleme nem engedné 
ama sok igazságtalanságot, a mit a munkásokkal szemben 
elkövetnek. 

A keresztyénség a békés haladást hirdeti. A talen-
tumok példázata azt mondja, hogy nem magunkért, de 
az általános jólétért dolgozunk. 

Balogh Elemér. 

i s k o l a ü g y . 

Kezdjünk iskolapolitikát! 
I. 

Az egyházpolitikai kérdések szerencsés megoldása 
után: fogjunk hozzá az iskolapolitikai kérdések megoldá-
sához, kezdjünk iskolapolitikát! 

Évzáró közvizsgáról jövök. 
Minthogy az előzőleg megtartott egyházmegyei láto-

gató küldöttség nem találta elegendőnek az illető tanító 
egy évi tanításának eredményét, és pedig minthogy magának 
a tanítónak és az iskolaszék két tagjának állítása szerint 
azért találta az e. m. látogató küldöttség ezt az eredményt 
nem elegendőnek, mert a viszgálat szigorú hangon lett 
megkezdve s így megijedtek és az egész vizsgálat folya-

mán féltek a gyermekek, én szokásom ellenére magam semmit 
sem kérdeztem, csak a névsorból szólítottam felelésre a 
gyermekeket. Minden tantárgyból azt kérdezte a tanító 
minden gyermektől, a mit akart. Én magam biztattam a 
gyermekeket, hogy ne féljenek, csak feleljenek bátran s 
mondják érthető hangon, a mit tudnak. Mindez nem ért 
semmit. Olyan bágyadt hangon, olyan léleknélkül feleltek 
a gyermekek, hogy a tizedik beszédjét, előadását sem 
lehetett tisztán megérteni. 

Hanem, mikor utoljára az ötödik osztály növendékei 
számolás végett a táblához állottak: olyan feladatot kap-
tak magától a tanítótól, a mivel csak tüntetni lehet a 
tizedes törtek csak hirből ismerő iskolaszéki tag urak 
előtt. Ha valaki elad 18 mm., 39 kgr. és 75 dgr. búzát, 
5 frt 35 kriával: mennyi pénzt fog kapni ? . . . Ez volt 
a feladat. 

Már déli 12 óra rég elmúlt, mikor ezen feladat meg-
fejtéséhez hozzá fogtak a gyermekek. Mire a szorzás vé-
get ért, elütötte az egyet a toronyóra s én azt akartam, 
hogy menjenek helyre s énekeljenek a gyermekek haza-
menőre. Nem lehetett. A tanító sürgette a próbát. Tehát 
a szorzatot elosztatta az egyik szorzóval. Minthogy azon-
ban a szorzásban hiba volt: a próba nem sikerült. Újra 
csináltatta a tanító az egészet s mikor végre lett hajtva 
úgy mint az osztási művelet: büszkén mutatott a tanító 
a táblára, ezt mondván: úgy-e N. úr, úgy-e M. úr, kijött 
a minek ki kellett jönni ? . . . 

Ki ám, csakhogy az illető urak csak láttak, de nem 
értettek az egész műveletből csak egy mozzanatot sem. 

Túl levén az idő az egy órán, most már sürgettem 
a vizsgát bezáró éneklést. De a tanító, mielőtt ehhez kez-
detett volna, oda fordult az előbbi urak egyikéhez s meg-
kérdezte tőle, hogy nem kívánna-e egy szép zsoltárt 
elénekeltetni ? . . . Ezen iskolaszéki tag úr mosolygós kíván-
ságára aztán nem egy, hanem két zsoltár lett elénekeltetve 
a tanító által. Ezek után jött a közvizsgát bezáró össz-
hangzatos ének. 

Mindezeket magamat megadó türelemmel hallgattam, 
mert nem akartam olyat szólani, a mi a gyermekeket 
legkisebb részben is megfélemlíthette vala. 

Nem is szólottam. 
Hanem most, a vizsga után már, nemcsak szólok, 

hanem kiáltok is: nem jól van ez így! . . . 
Íme az útkaparó munkáját út-, a gátkészítőét gát-, 

a csizmadiáét csizmadia-mester veszi számon és bírálja el, 
hogy érdemes-e a kifizetésre; . . . de a mi tanító-mestereink 
tanításainak eredményét nem tanító-mesterek veszik szá-
mon s bírálják el, hanem legfelső fokon az egyházmegyei 
látogató küldöttség (esperes), egy fokkal alább a körláto-
gatók s legalsó fokon a helybeli iskolaszék, a melynek 
nálunk tagja N. úr és M. úr is. Az iskolaszéknek meg 
felette áll aztán a presbyteriúm. 

Ott, a hol a jegyzőn, tanítókon és a lelkészen kívül 
egy német nadrágos ember sincs: a presbyteriúm csak 
magyar nadrágos emberekből alakítható meg. Ezek közt 
aztán akad olyan is, a kit csak azért választanak meg 
presbyternek, hogy vén korában járjon oda, a hova nem 
járt gyermekkorában, t. i. iskolába. Van olyan is, a ki 
leírja ugyan a maga nevét, de olvasni már azt sem tudja, 
vagyis a ki írni ugyan tud, de olvasni nem. Kerül olyan 
is, a ki az »István«-t »Isvány«-nak írja stb. 

Az iskolaszéket aztán a maga kebeléből alakítja 
meg a presbyteriúm. 

Ilyen iskolavizsgáló közegek élén áll a lelkész, nem-
csak Ágyán, hanem falukon országszerte. Ilyen iskola-
vizsgáló közegek jelenlétében tartatnak az évzáró és idő-
közi helybeli iskolavizsgálatok. S az ilyen közegek előtt 



mutogatja a tanító., hogy az ő növendékei tudnak ám 
mindent, mint a »karika-csapás* s csak személyeskedés 
eredménye az, ha az egyházmegyei látogatóküldöttség, 
avagy a körlátogatók, vagy a helybeli lelkész nincsenek 
megelégedve az ő tanításának eredményével. 

Nem jól van ez így! . . . 
Kezdjünk iskolapolitikát s harag és szenvedély nél-

kül szóljunk ezen ügyhöz, mely fontosság tekintetében 
méltán a legfőbbek közt foglalhat helyet. 

Ha már az egyházmegyei iskolafelügyelők (körlá-
togatók) a körükbe eső népiskolákat minden évben leg-
alább kétszer meglátogatják, ha ők vizsgálat alá veszik 
az iskola szellemi életét, az oktatást s annak vezetését, 
tehát azt, ha vájjon módszeresen tanít-e a tanító; ha ők 
megvizsgálják az iskola felszerelését és közegészségi viszo-
nyait is; ha az esperes évenként legalább egyszer minden 
népiskolát megvizsgál, avagy megvizsgáltat: mi szükség 
van akkor a helybeli ú. n. közvizsgákra? . . . mi szükség 
van arra, hogy annak a magyar nadrágos iskolaszéki 
tagnak vagy presbyternek alkalom adassék arra, hogy az 
egyházmegyei iskolafelügyelők és az esperes, vagy az ő 
küldötteinek iskolavizsgálatát felülbírálják? . . . Mert ez 
történik ám azon esetben, ha az egyházmegyei iskolafel-
ügyelők és az esperes, avagy az esperesi küldöttek jelen-
létében nem sikerül, az iskolaszék jelenlétében pedig úgy 
az iskolában, mint a templomban sikerül a vizsga. 

íme a községi jegyzők javarésze népiskolai tanítók-
ból lesz, tehát a községi jegyzők nem állhatnak és nem 
is állanak a műveltségnek s tudományosságnak és érdem-
nek magasabb fokán, mint a hol a tanítók állanak, sem 
az ő munkálkodásuk eredménye nem értékesebb, mint a 
tanítóké s nem lehet közhasznúbb a tanítók munkálko-
dásának eredményénél: és mégis a községi jegyzőt semmi 
munkájában sem ellenőrzi, a jegyzőnek semmi foglalko 
zására fel nem ügvel hivatalosan a községi elöljáróság, 
avagy a község képviselőtestülete, hanem ő csak a járási 
főszolgabíró és a vármegye fenhatósága alatt áll. 

Miért ne történhetnék meg a népiskolatanítókra 
nézve is az, hogy ők csak az esperes és az egyházmegye 
fenhatósága alatt álljanak és sem a helybeli iskolaszék, 
sem a presbyterium a tanító iskolai működésének ered-
ményét elbírálni ne legyen jogosított. 

Igen de mi fizetünk ám s így mi is parancsolunk! 
hallom az M.-féle iskolaszéki tagoknak a presbvtereknek 
követelő, sőt fenyegető nyilatkozatát. 

Jámbor atyámfiai! . . . a községi jegyzőt is ti fize-
titek s épen ti választottátok meg jegyzőnek a ti tanító-
tokat s ti adtok most már annak negyedrésznyi munkáért 
négy annyi fizetést, mint a mennyit tanító korában adta-
tok nékie, az a tanító, a ki őt helyettesíti, épen olyan 
értékes ember minden tekintetben, mint az a másik volt: 
miért akarnátok hát ő felette nagyobb hatalommal ural-
kodni, mint a milyennel uralkodtok a jegyzők fölött?. . . 

Talán csak nem azért, mert a tanítónak jóval ke-
vesebbet fizettek, mint a mennyit a jegyzőtöknek fizetne-
tek kell ? 

Gondolkozzatok . . . s ne mérjetek kétféle mértékkel! 
Meg is vagytok győződve, hogy az én jámbor atyám-

fiai nem teszik ezt, ha az iskolaszék hatáskörét úgy álla-
pítják meg az egyházkerületek, hogy az az iskolák szel-
lemi életére, az oktatásra, sőt még csak a felszerelésre 
sem terjed ki! . 

Igen. még csak a felszerelésre sem! 
Ott voltam Gyula-Váriban, mikor az esperes elnök-

lete alatt tartott presbyteri gyűlésen vágta egy presbyter 
(a ki épen biró is v o l t . . . s az e fajta népség a legve-
szedelmesebb) szemébe az iskolai felszerelés hiányossága 

miatt panaszkodó esperesnek: »ha én magam vettem a 
földmíveléshez szükséges szerszámokat: vegye meg a 
tanító is a neki szükséges eszközöket.* . . . 

Kezdjük tehát az iskolapolitikát azon, hogy töröljük 
el az úgynevezett népiskolai köz- és helybeli magánvizs-
gákat, a melyek a lelkész vezetése alatt tartattak eddig, 
télen a tanteremben, nyáron a templomban. Az iskolaszék 
jog- és hatásköre pedig csak arra terjedjen ki, hogy az 
egyházközség iskoláiban mind általában a közoktatás, 
mind különösen a vallásos és erkölcsi nevelés folytonosan 
olyan karban legyen, a milyet az egyházmegyei iskola-
felügyelők és az esperes, avagy az ő küldöttei jónak tar-
tanak, maga az iskolaszék azonban soha és semmi körül-
mények közt se határozhassa meg azt s ne is tanakod-
hassék afelett, hogy isii ólai ügyben mi a jó. Ezen iskolai 
felsőbb hatóságoknak pedig mindenben a legnagyobb 
készséggel engedelmesek legyenek, mikor ezek a hiányok 
pártolására és a rossznak jóvátételére felhívják őket! 

Hogyan folytassuk és hogyan végezzük az iskola-
politikát, elmondom a jövő alkalommal. 

Ágya, 1894. július 8-án. 
Nagy Sándor, 

ev. ref. lelkész. 

t á r c z a . 

Budapesttől Londonig. 
Emlékezés a keresztyén ifjúsági egyesületek XIII. világkongresszusára. 

III. 
Franciaország tükre. Isten áldotta nép. Az egy szükséges dolog 
hiánya. Vakhit és hitetlenség. Köztársaság és császárság. A francia 
protestánsok munkája. Evangélizálás. Mac-All és Weiss, A keresz-

tyén ifj. egyesületek palotája. 

Franciaországból nem láttam egyebet, csak Párist. 
De Páris valóban tükre Franciaországnak. Sokkal inkább 
tükre, mint Berlin Németországnak vagy Budapest Magyar-
országnak. Páris Franciaország kicsiben. A mi jó, szép 
és dicső van a francia nép életében, azt mind megtalál-
hatjuk Párisban; de a ledér, a gonosz, az aljas, a hitvány 
is ott van a fenségesnek nyomában. Nincs nép, a mely-
nél a jóval szemben rossz is ne triunatkoznék s a fényt 
az árny ne kisérné. De a francia népben az ellentétek 
oly szörnyű módon nyilvánulnak, mint talán egy népnél 
sem. Valóban lehetetlenség a francia nép jelenét megér-
teni, ha múltját nem ismerjük. S hogy a jelen oly bor-
zalmas ellentéteket tüntet fel, azt csak a viharos mult 
magyarázhatja meg, a melyet a szegény francia nép át-
szenvedett. 

Talán a magyaron kívül, egy művelt nép sem oly 
szerencsétlen, mint a francia. Nem mintha más nép nagy 
megpróbáltatásokon nem ment volna keresztül. Minden 
népet értek nagy csapások. De egy nép sem volt oly 
közel ahhoz, hogy az evangéliumot, Istennek ez erejét a 
legszerencsésebb módon magába oltsa, mint a francia s 
egy nép sem dobta el magától oly messzire az isteni gond-
viselés vezető keze által felajánlott igaz gyöngyöket, mint 
a francia. Mi lehetett volna e népből, ha Istennek ama 
legbecsesebb áldását magától el nem utasítja. Mert minden 
egyéb áldásban bővölködött s bővölködik ma is. Alkal-
mas földrajzi helyzet, tehetség, vállalkozási képesség, sze-
retetreméltóság, ez mind megadatott a francia népnek a 
legelőnyösebben. A mi a földrajzi helyzetet illeti, Francia-
országnak van tengere, vannak mívelésre alkalmas bányái, 



folyói, állattenyésztésre alkalmas területei s van gabona-
s gyümölcstermesztésre való földje. A mi a tehetséget 
illeti, tudjuk, hogy Franciaország minden időkben csak 
úgy öntötte a nagy tudósokat, a kiváló államférfiakat, 
kitűnő hadvezéreket, jeles költőket. A mi a vállalkozási 
képességet illeti, arra nézve csak azt hozom fel, hogy 
India meghódításának tervét franciák alkották meg s 
hogy a tervet nem ők hajtották végre, annak a francia 
copf az oka, a melynélfogva hazulról, sokszor asszonyok 
véleményének meghallgatása után intézik a hadviselést, 
távol vidékek kormányzását, a helyzet ismerete nélkül. 
Hogy a francia copf, a mely származására nézve igen 
közeli rokona a régi, híres osztrák copfnak, mikép jött 
létre, arról majd alább lesz szó. Csak még a francia 
szeretetreméltóságot akarom I. Napoleon egy szavával 
jellemezni. Ez a rettenetes lélek nem volt ugyan francia 
származású, de francia volt a neveltetése s minden jó 
és rossz tulajdona. Egyszer, már mint császár, Páris valamelyik 
utcájában sétált s egy ember jött vele szemközt, a 
ki nehéz terhet vitt a hátán. A császár letért a köve-
zetről s csudálkozó kísérőinek csak annyit mondott: lisz-
telet a teher előtt. Az e szavakban nyilvánuló grácia, az 
a kellemetesség, az a l'aménité des moeurs, a miután 
épen egy német pap bizonysága szerint az elszásziak is 
úgy sóhajtanak, ez jellemzi a franciákat mindenfelé. 

Azonban valódi nagyságot csak komoly, erkölcsi 
erő adhat a népeknek. Es úgy látszott, hogy a francia 
nép ezt is megnyeri. De fájdalom csak ugy látszott. A 
XII. században nevezetes evangéliumi mozgalom kezdő-
dött Franciaországban. A keresztyénség nagy elernyedése 
óta az első tiszta és energikus evangéliumi mozgalom. E 
mozgalmat a francia nép a pápa Ö szentsége hathatós 
közreműködésével elfojtotta. Azután következett a nagy 
elsatnyulás. Néha-néha már úgy látszott, hogy a normann 
hűbéresekből Anglia uraivá lett Plantagenet-ek teljesen 
letiporják az elárvult s megalázott Franciaországot. A 
XV. század elején a nagy bajból az orleans-i szűz sza-
badította ki népét s Franciaország már-már veszélyezte-
tett függetlensége ismét biztosítva lett. Következett a 
XVI. század. Forrongott az egész világ. Állást kellett 
foglalni mindenkinek. A kérdés az volt : evangélium-e 
vagy vakhit, szabadság-e vagy zsarnokság és pedig elé-
gedetlenséget, forradalmat, felforgatást előkészítő zsarnok-
ság, erőteljes erkölcsiség- e vagy színtelen, ledér, puha 
életmód, józan, okos, biztos fejlődés-e vagy merev, oktalan 
maradiság. Minden jel arra mutatott, hogy Franciaország 
a »jobb részt választja s az nem vétetik el tőle«. A ked-
vező jelek a következők voltak. Először is az uralkodó 
nem szerette a római képtelenségeket. Azután meg vetély-
társa, a császár a pápistaság mellé állt. A nép minden 
rétege hajlandó volt az evangéliom befogadására. Végül 
Kálvin János, ez a hatalmas lélek, a ki az Isten kegyel-
mének forrásaiból oly sokat merített, Franciaországban 
született s a keresztyénségnek legkomolyabb s legfensé-
gesebb erőit először is hazájának ajánlá fel. Mily rend-
kívül szerencsés fejlemény állhatott volna elő, ha Kálvin 
szigorúsága, komolysága s vaskövetkezetessége a francia 
derültséggel s könnyedséggel olvadhatott volna össze. De 
ja j ! Franciaország könnyelmű volt, a mikor sorsa felől 
határozott. Kidobta magából Kálvint. Kiüldözte a hugo-
nottákat. Kiirtotta magából majdnem teljesen ezt az ele-
met, a mely szilárd alap s egyszersmind minden felfor-
gatás ellen gát lehetett volna. Az uralkodóház változott, 
de mindig a pápistaság szolgálatába állt. És a főbünös 
itt IV. Henrik. Sokkal eszesebb, sokkal jóindulatúbb, 
mint akár előtte I. Ferenc, akár utána XIII. vagy XIV. 
Lajos. A nagy igazságok iránt is, dacára erkölcsi élete 

lazaságának, több érzéke volt, mint akármelyik francia 
uralkodónak előtte vagy utána. De épen azért ő a fő-
bűnös. Hiába adta ki a nantes-i edictumot, a mikor már 
kimondta, hogy Páris felér egy misével. A mikor a nép 
e mondást örömrivalgással fogadta, akkor már meg volt 
pecsételve, hogy Franciaországban nem az elvek, hanem 
a szeszélyek uralkodnak századokon át. A pápista kép-
mutató despotizmus lavináját, a mely XIV. és XV. Lajos 
alatt Franciaországban minden szabad gondolatot, minden 
őszinteséget, minden politikai és vallási előjogot össze-
tiport vagy elnyomott, IV. Henrik kezdte hengeríteni, ami-
kor nem meggyőződésből, hanem Párisért, pápistává lett. 
Tessék elképzelni Cromwellt, hogy az pápistává vagy akár 
csak presbyteriánussá is lett volna-e Oxfordért? 

A francia forradalomnak nemcsak ki kellett törnie, 
de amaz irtózatos, lelketlen, nyomorult zsarnokság után, 
a mely Franciaországot a pápistaság által hatalmába ke-
rítette s a mely valóságos termő talaja lett a fentebb 
említett copfnak is, oly irtózatos módon kellett kitörnie, 
mint a hogy tényleg kitört. A francia forradalom Európa 
minden népére hasznos volt, a francia népéletet azonban úgy 
megrázta, hogy ez azóta sem bírja a kellő egyensúlyt meg-
találni. A pápista despotizmus élére állította az emberi 
tekintélyt, a forradalom meg feldöntött minden tekintélyt, 
még az isteni tekintélyt is, úgy hogy ettől az erőszakosan 
csinált tabula rasatól megborzadt francia nép egy bálvány-
kép lábaihoz borult, s azóta királyságot, köztársaságot, 
császárságot tarka egymásutánban megpróbált már, úgy 
hogy két hónapra se lehet benne előre tudni, hogy nem 
áll-e elő valami gyökeres változás. 

S hogy a francia népélet semmi tekintetben sem 
forrta ki magát, az ellentétek szinte megsemmisítéssel fe-
nyegető tűztengeréből, azt azonnal megláthatjuk, ha most 
már a hallottak után Párisban széjjel nézünk s lelki sze-
meinkkel kitekintünk Páris falain, hogy a mennyiben 
szükséges, a Párisban látottakat kiegészítsük. 

A mint szétnézünk az utcákon, úgy veszszük észre, 
hogy a francia nép, a melynek legkiválóbb fia a legha-
talmasabb protestáns irányzat megalapítója lőn, pápista 
jellegű nép. Pápista templomok, papok s barátok láthatók 
mindenfelé ! A hires Madelaine-templomba, a mely teljesen 
görög stvlben épült, vagy a Nótre-Dame-ba, a mely előtt 
nemrég a párisi érsek várta a francia állam meggyilkolt 
elnökét, elég számosan járnak még hétköznap is, vasárnap 
pedig csak úgy tódul a nép a misére. Ez a tódulás kü-
lönben csak külső jele annak a vészes munkának, a mely-
lyel a barátok és apácák, valamint a világi papok száz-
ezrei a vakhit s a pápai despotizmus igája alá hajtják 
a francia nép nagy részét. Ez irtózatos irányzattal szem-
ben áll az a másik, a mely jóformán hazugságnak tart 
minden vallást. Franciaországban valami hét millió ember 
nem engedi házában az Isten nevét kiejteni. Óh, mikor 
az ember a fényes boulevardokon vagy a gyönyörű sétá-
nyokon elhalad, a szive elszorul, a mikor tudja, hogy a 
gyönyörű házak lakói, a gyönyörű fogatok tulajdonosai 
vagy a vakhit szolgálatában állanak vagy istentagadók, 
majdnem kivétel nélkül. Páris utcáin oly nagyszerű a for-
galom, hogy a közlekedés minden lépten-nyomon fenakad. 
De mi lesz akkor, ha a két ellentétes szélsőség számára 
nevelt nép összeroppan?! 

Pedig még más ellentétek is vannak. Az államforma 
jelenleg a köztársasági. E köztársaság politikai okokból 
kacérkodik ugyan néha a pápasággal, de szive szerint 
mégis ama hitetlen irányzathoz hajlik, a mely 1886-ban 
nagy diadallal vitte keresztül Ferry által az új közokta-
tásügyi törvényt. E törvény a vallásoktatás helyébe a pol-
gári és erkölcsi oktatást tette a népiskolákban. Az ok 



nyilvánvaló. A köztársaság félt, hogy a pápista papok 
a régi kormányformák kedvelésére vezetik a gyermekeket. 
Kitörölt hát minden vallásoktatást az iskolákból. Termé-
szetesen az erkölcsi szabályok betanulása senkit sem 
tesz erkölcsössé. A felforgató elemek folyton erősödnek s 
a mérsékelt köztársaságiakból álló kormányokat a régi 
kormányformák hiveivel együtt folyton buktatják. Valóban, 
a mennyivel egyszerűbb az angol képviselőház belseje a 
francia képviselőházénál, annyival szilárdabb és állandóbb 
erőt is képvisel. Épen azért még mindig kétséges, hogy 
vájjon a köztársaság állandó marad-e ? Hiszen a francia 
nép I. Napoleont bálványozza még mindig. Arcképeit látni 
mindenfelé, koszorúkkal halmozzák el a ra emlékeztető 
helyeket és ezrek látogatják az invalidusok templomát, a 
melyben a császár hamvai nyugosznak s a melynek kö 
zepén lévő mélyedésben óriási s igazán gyönyörű, piros 
márványból készült síremléke áll. Ezenkívül a polgárság 
és az arisztokracia egy része még mindig húz az Orle-
ansok felé s bár ama gyanúsításoknak, melyekkel a szo 
cialisták a jelenlegi köztársasági elnököt mindjárt meg-
választatása után illették, nincs alapjuk s Casimir-Perier 
köztársasági marad, bár az öreg atyját XVIII. Lajos tette 
is hatalmas miniszterré: még sincs kizárva a lehetőség, 
hogy a hatalmas és gazdag Örleansok megszerzik a francia 
trónt. Azután meg akármelyik győztes tábornok is vesze 
delmes lehet a köztársaságra nézve. 

Annyi bizonyos, hogy még nem rég egy képviselő 
azt kiáltotta: Franciaország az orosz cár lábai elé borult 
s hogy Párisnak terein, a melyek közül egyen a Bastille 
állt valamikor s a melyek látták Danton-t meghalni, mint 
nem elég megbízható védőjét a szabadságnak, azokon a 
tereken az orosz tiszteket örömrivalgással fogadták s az 
asszonyok nyakukba borultak és csókolták őket. Látnivaló, 
hogy valami, mondjuk, az egy szükséges dolog, hiányzik 
e nép életéből. Minden egyéb meg van. A Sorbonne 
köré ezer meg ezer alsóbb és felsőbb iskola csoportosul. 
A Louvre a legkitűnőbb műemlékeket, régiségeket foglalja 
magában s egy nagyszerű szemléleti oktatást ád a nép-
nek és pedig ingyen. A költészetnek és tudománynak 
kitűnő mtvelői gyűlnek össze az Institut nem valami szép, 
de híres épületében. A nép, erkölcsi erejében megbénulva, 
a gyermekírtás és más bűnök következtében fogy ugyan, 
de folytonosan gazdagodik. Az ipar és kereskedés virág-
zik. A mérnökök Franciaországban vitték legtöbbre a 
vizi s más utak építését s a víz erejének a villamosság 
előállítására való felhasználását. Az Eiffel-torony a szép 
és ékes Páris felett mintha csak azt kiáltaná Luciferrel: 
A magasba megyek fel; az erős Istennek fölibe hágok. 

És nem lehet tudni, hogy mindez a nagy dicsőség 
nem omlik-e össze, ha valami váratlan veszedelem éri. 
A Panama-ügyet hivatalosan befejezték ugyan, de azt a 
mérget, a mely a Panama-ügyet létrehozta, ki nem irtot-
ták. A mely népet a pápistaság egyfelől, a teljes hitetlen-
ség másfelől a legtermékenyebb erkölcsi erők felhasználá-
sától von el, annak a homlokára a Kain-jegy van írva. 

Épen azért feszült várakozással, visszafojtott lélek-
zettel tekinthetünk a francia hívő protestánsok ember-
feletti igyekezéseire. Azért mondom, hogy hívő protestánsok, 
mert még a protestánsok közt is elegen vannak, a kik 
amaz isteni alapot, a Jézus Krisztust kidobták lábaik alól. 
De annál többet építenek amaz alapra azok, a kikben 
élő hit lakozik. Hogy ez okos és gyakorlatias keresztyé-
nek mire mennek, attól függ Franciaország jövendője. A 
keresztyén élet, bár még nem bír kellő hatást gyakorolni 
a népéletre, mert hisz mindössze valami 700,000 protes-
táns van Franciaországban, minden tekintetben organizálva 
van már. Van a francia protestánsoknak biblia-társulatuk, 

a mely mindent megtesz az Isten igéjének terjesztésére. 
Van evangélizáló tevékenységük. Ott is tapasztalták ugyanis, 
hogy a tudós képzés, meg a sok administrativ teendő 
bizonyos nehézséggel, bágyadtsággal terheli meg az egy-
házi életet s hogy sokan, még a protestánsok közül is 
elidegenedtek a templomoktól. Pedig a Krisztus híveinek 
a nem-protestánsokkal is meg kell ismertetni az idvessé-
get adó evangéliumot. Azért hát egyszerű termekben, 
egyszerű módon kezdték hirdetni az evangéliumot s meg-
híttak az ily összejövetelekre boldogot, boldogtalant. Két 
emberről kell itt megemlékeznem, a kiknek az evangéli-
zálás ügye Franciaországban nagyon sokat köszönhet. 
Az egyik Mac-All, egy jólelkű angol lelkész, a ki ugyan 
már meghalt, de emlékezetét fentartja az a sok általa 
megnyitott terem, a melyben Párisban is, a vidéken is, 
hétköznap és vasárnap i(jaknak és felnőtteknek hirdetik 
az evangéliumot s a szeretet munkáira, a szegények gyá-
molítására, az erkölcstelenek megjavítására egyesítik azo-
kat. a kik szíveiket a Megváltó előtt. kitárták. Mac-All 
özvegye, egy jóságos és tisztes öreg nő, ma is Párisban 
él s orgonán kiséri az énekeket, a melyek valamikor férje 
igehirdetésére készítették elő a lelkeket. Mint örült, a mi-
kor hallotta, hogy hazánkban is kezd már derülni. 

A másik nevezetes evangélista Weiss. a párisi egyetem 
tudós tanára. Evangéliumi szellemű ember, mint Menéguoz 
is, a másik oszlopa a párisi prot. theol. fakultásnak, míg a 
harmadik oszlop Sabatier már erősen inog saját kritikai 
irányának miatta. Weiss a francia prot. irodalmi társaság 
titkára s mint ilyen nevezetes munkát végez a francia 
protestantizmus múltjának felkutatásában. Magam is hallot-
tam egy előadását, a melyben a protestantizmus első 
küzdelmeiről szólt s magica laternával mutatta be a kiváló 
reformátorok arcképeit, valamint irodalmi termékeiket is, 
többek közt Marói zsoltárait. Hallottam másfelől egy 
Mac-All-féle teremben egy evangéliumi hittől duzzadó 
hatalmas beszédet is tőle. Épen most megjelent könyvét, 
Lasco élettörténetét ajánlom historikusaink figyelmébe. 

Az evangélizálással együtt jár az evangéliumi nevelés 
s a gyakorlati keresztyénség sok munkája. Páris e tekintet-
ben is sok szépet mutathat fel. Ott van az óriási nőnevelő-
intézet a Tournefort-utcában, ott van a Bue de Titonban 
a prot. iparosifjak menhelye, a hol a különböző árva-
házakból kikerült ifjak olcsó lakást és ellátást kapnak, e 
mellett keresztyén hitük és erkölcsiségükre is gondot fordí-
tanak. Megjegyzem különben, hogy prot. emberek átutaztuk-
ban, szintén kaphatnak lakást és ellátást ez intézetben. 
A ki Párisban olcsón akar megélni, az csak irjon az 
igazgatónak: Monsieur Beverdy-nek 4. Bue de Titon. Ott 
van a vasárnap megszentelése czéljából alakult társulat. 
Ott van nem is egy, de több evangéliumi könyvkereskedés. 
Ott van az ifjúsági egyesület, a melynek a Bue de 
Trévise ben van pompás palotája, melyben olvasó-terem, 
ebédlő, zeneterem, tornaterem, fürdő s egy csomó lakó-
szoba áll az ifjak rendelkezésére s e mellett egy óriási nagy 
terem előadások, bibliai estélyek tartására. Építsetek egy 
ilyen termet Budapesten s bizony 10 protestáns jogaka-
démiánál vagy egyetemnél is többet tesztek az ifjúság-
nak az evangéliumi igazságokban való megerősítésére! De 
míg így a párisi keresztyén ifjak egyesülete a mi nagy 
nyomorúságunkra emlékeztet, hogy t. i. mi protestán-
sok, a mi pénzünk van, azzal se tudunk jól bánni, 
addig Londonra is emlékeztet, a hova utazóban vagyok 
a keresztyén ifjúsági egyesületek kongresszusára. És pe-
dig annyival inkább emlékeztet, mert hiszen, ime az én 
kedves barátom Paul Théis, a párisi ifjúsági egyesület 
titkára, (ez neki a hivatala s keresetforrása) összegyűjti 
az ifjakat egy teremben. Ott jő Mr. Twyeffort is és neje, 



az egyesület férfi és női támogatóinak legkiválóbbjai. Mr. 
Twyeffort elmondta, hogy az épület 800 000 frc-ba került 
a minek felét James Stokes adta, egy amerikai ember, csak-
hogy a hitetlen Páris közepén bizonyságot állítson a 
Krisztusban való hit erejéről. Azután Mr. Twyeffort is 
bemegy a terembe. Buzgó ének hallatszik, s a »párisi ifjak* 
buzdítják egymást, hogy a Krisztusért mindig többet tegye-
nek és áhítatos imában kérik az Istent, hogy áldja meg 
a keresztyén ifjak nagy gyülekezését Londonban. 

De most már nyugodtan mehetek magam is a 
kongresszusra. Legalább a franciák miatt nyugodtan.— 
Azok már megragadták a mentő eszközt. Új utakat törnek 
az evangéliumnak. Azok bizonyára új életre keltik nemzetü-
ket s megmutatják a vakhit híveinek, hogy a Krisztusban 
való hit biztosít az erkölcsi pusztulástól, nem pedig a vallási 
despotizmus s megmutatják a hitetleneknek, hogy a Jézus 
Krisztus adja az igaz világosságot is, az igazi szabadságot 
is. Isten veletek, francia barátim! Londonban találkozunk. 

(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

b e l f ö l d . 

A szatmári egyházmegyei lelkészek 
értekezlete. 

Julius hó 5-ik napján egy jelentőségteljes lelkészi 
értekezlet tartatott a szatmári egyházmegyei lelkészek által 
a zsinatáról történelmi nevezetességű Óvári község hatá-
rában levo. Óvári gyógyfürdőben, hol nem csak a szatmári 
egyházmegye lelkészei, hanem a szomszédos nagy-bányai 
és nagy károlyi egyházmegyék papjai, úgy szintén az 
érdeklődő világi férfiak közül is számosan jelentek meg, 
hogy részt vegyenek az értekezleten. Kiváló súlyt és érdeket 
kölcsönzött az összejövetelnek az a körülmény, hogy a 
tiszteletre méltó öreg Kiss Áron püspök is eljött Debrecen-
ből ez értekezletre régi hivei közé; a kit a megjelent 
lelkészek élén Szarka Boldizsár esperes fogadott a fello-
bogózott fürdő bejáratánál s vezetett fel az ezen alkalomra 
gyűlésteremmé átváltoztatott fürdői étterem lépcsőin. Az 
Ötven éves szép mult emlékei ujultak fel az ősz patriarcha 
könyező szemei előtt, midőn a megjelenteken végig tekintett 
s ismerőseivel szívélyesen kezet szorított. 

Az értekezlet d. e. 10 óra tájban vette kezdetét, a 
midőn is Szilágyi József sálvi-i lelkész, mint az értekezlet 
elnöke, meleg szavakkal üdvözölve a püspököt s a három 
egyházmegyéből megjelenteket, a gyűlést megnyitotta. 

Ezután következett a napirend első tárgya, a > tisza-
vidéki lelkészi körnek« két rendbeli, az egyetemes értekezlet-
hez át tett indítványa. Mindkét indítvány referense Gönezy 
Sándor tyukodi lelkész s értekezleti jegyző volt. Az első 
indítvány szerint határozatba ment, hogy ezután minden 
kebelbeli lelkész írja meg önéletrajzát s megőrzés végett 
küldje be az egyházmegyei levéltárba. E határozat főként 
azzal lett indokolva, hogy úgy az esperesnek a szolgálati 
bizonyítványok kiállítása tekintetében, valamint annak, a 
ki jövőben, vagy bármikor az egyházmegye történetét 
megírni, illetve folytatni akarja, szerfelett nagy könnyebb-
sége lesz, ha az adatokat együtt találja. A másik indítvány 
a prot. papi congruáról szólt. Előadó örömmel üdvözli a 
most már elfogadott egyházpolitikai törvényjavaslatokban 
a protestáns eszme diadalát az ultramontán reakcionárius 
áramlat fölött. Kérdi, hogy mi az oka mégis annak, hogy 
bizonyos félelemmel gondolunk arra az időre, midőn azok 
hatályba lépnek ? Semmi más, mint az a körülmény, hogy 

mindannyian érezzük, hogy úgy a lelkiek, mint főleg az 
anyagiak rendezése körül nagyon el vagyunk késve. Utal 
arra, hogy a vallás-erkölcsi téren tőlünk az új helyzet-
ben megfeszített munkát kívánnak, de az illetékes foru-
mokon az anyagiak rendezését kevésbbé hangoztatják. 
Pedig minden idealizmusunk mellett is, melyben nevelked-
tünk, vagyunk oly praktikusak, miszerint tudtuk azt, hogy 
a vallás-erkölcsi téren is mindaddig, mig híveink az anya-
giakat előbbre teszik a szellemieknél, — ha az evangéli-
záció terén sikerrel akarunk működni, azt a vallási-
erkölcsi csatát, melyben a hívek közönyét megtörni, 
kebléről a jégkérget felolvasztani s vastag nyakát a szellem 
fensége előtt meghajlítani akarjuk, meg kell előzni az 
anyagi dolgok rendezésének. Az anyagiak rendezése körül 
különösen három nagy kérdés domborodik ki, ú. m. 1-ször a 
helyes és keresztyéni elvekre fektetett adóreform, és pedig 
nemcsak a szociális egyházi, hanem a lelkészi járulékra 
nézve is; 2-szor a papi congrua, 3-szor a lelkészeknek fize-
tésökre nézve a hívektől való lehető teljes függetlenítése. 
Míg e nagy kérdések a kor kívánalmainak megfelelőleg 
meg nem oldatnak: addig csak sisifusi munkát végezünk, 
melynek végén ott áll a sikertelen harcnak leverő s el-
kedvetlenítő érzete. Fájdalommal constatálja, hogy e nagy 
kérdések megoldásával el vagyunk késve. E késedelemért 
a fensőbb egyházi forumokat okolja, a hol a sok teendő 
dacára is jutni kellett volna annyi időnek, hogy évtizedek 
során, ezen kérdések, ha meg nem oldattak is, legalább 
megérleltessenek. Ha tehát illetékes egyházi fensőbb ható-
ságaink nem foglalkoznak e kérdésekkel, magunknak kell 
azt tenni s magunknak kell az agitációt e téren megtenni. 
Ezért a kongrua rendezésének felvetett eszméjét helyeselve 
indítványozza, hogy mondja ki az értekezlet, hogy a ref. 
papi kongrua rendezését óhajtja, annak keresztülvitelére 
nézve minden lehetőt megteszen s javaslattétel végett egy 
háromtagú bizottságot küld ki. 

A felszínre vetett kérdésben — élénk eszmecsere 
után — azt határozta az értekezlet, hogy mivel a kon-
grua nagy kérdésének megoldása nem a lelkészi értekezle-
tek teendője, bizottságot ez ügyben nem küld ki, hanem 
egyhangúlag kijelenti, hogy a ref. papi kongrua rendezését 
óhajtja s az egyházmegyei közgyűlést megkeresi s felkéri, 
hogy ezen a lelkészek egész életére s működésére kiható 
nagy fontosságú ügyben indítson mozgalmat s tegyen lé-
péseket a fensőbb egyházi hatóságok előtt. 

Hosszas és nagyon tanulságos vitát provokált Kiss 
Lajos csaholci lelkész »Belmissziói teendőink« című érte-
kezésével, melynek végén, utalva az új viszonyokra, 16 tétel 
alatt sorolja fel a lelkésznek belmissziói teendőit, indít-
ványozván, hogy az elfogadtassék s kötelezővé tétessék. 
Értekezlet hosszas és beható eszmecsere után azon meg-
állapodásra jutott, hogy — tekintve azt, miszerint, a lel-
készi belmissziói teendőket paragraphusokba szorítani nem 
lehet, mert az nem egyéb, mint a benső hivatással biró 
lelkipásztornak a földi viszonyok s az emberi lelkek sok-
félesége szerint gazdag változatban alakuló s nyilvánuló 
bölcsesége az istenországának építése körül — az indít-
ványt úgy, a mint az javasolva van a 16 pontban, köte-
lező határozattá nem teszi; de mivel mélyen érzi érte-
kezlet is, hogy a lelkek gondozására s a prot. hittudat 
fejlesztésére minden kínálkozó eszközt és alkalmat meg 
kell ragadni: ennélfogva a belmissziói tevékenység az ér-
tekezlet minden tagjának gondos figyelmébe ajánltatik 
s egyúttal értekezőnek köszönet szavaztatik. 

F. Varga Lajos majtisi lelkész ezután a szatmári 
prot. irodalmi kör tevékenységét, jobban mondva tevéket-
lenségét vette hosszas birálat alá, kifejtve, hogy ez idő 
szerint sem maga a társaság, sem különösen a társa-



ság által kiadott »Szatmári Hirlap« nem felel meg ren-
deltetésének s ebben hibáztatja első sorban a társaság 
igazgató választmányát s magát a szerkesztőséget, másod-
sorban az egyházmegyei lelkészeket is. A szerkesztőség 
jelen volt tagjai Fülöp Áron és Bod Sándor tanárok első 
sorban az értekezlet illetékességét támadták meg, vitatván, 
hogy ezen ügyben ítéletet mondani vagy határozni a lel-
készi értekezlet nem illetékes, másod sorban igyekeztek 
azokat a lelkész urak érdektelenségében s a kellő támo-
gatás hiányában felfedezni. Kölcsönös rekriminációk után 
végre határozatba ment, hogy a szatmári prot. irodalmi 
kör igazgató választmánya ez értekezletből felhivatik, mi-
szerint hasson oda, hogy a kör lapja mélyebben merüljön 
az egyháztársadalom rétegeibe. A tagok ne 5 frtért, hanem 
3 frtért kapják a lapot. Egyházaink, lelkészeink lépjenek 
be a tagok közé. Szatmár város prot. intelligenciájának 
a kör iránti meleg érdeklődése költessék fel és biztosít-
tassék. Egyházmegyénk lelkészei rövid tudósításokban 
értesítsék a szerkesztőt a környezetükben előforduló ese-
ményekről. Az egyházmegyei hatóság lépjen közelebbi 
viszonyba a lappal, s közölje abban a közérdekű egyházi 
ügyeket, rendeleteket. Végül hogy ama nagyfontosságú 
célt, t. i. az irodalmi matinéek tartását a megye és vidék 
különböző pontjain, a következő őszi és téli idényben 
vegye foganatba. Aztán népies kiadványokról, olcsó füze-
tek kiadásáról gondoskodjék. 

Végül ugyancsak F. Varga Lajos indítványozza, 
hogy ezután a lelkészértekezletek énekléssel és alkalmi 
imával kezdődjenek, mely indítványa egyhangúlag elfogad-
tatott. 

Az értekezlet d. u. 2 óra tájban berekesztetvén, a 
társaság ebédhez ült, hol a szellemi munka után a jó étvágy 
és az alkalmi tósztok pótolták azt a fűszert, a mit a szakács 
esetleg kifelejtett. Püspök úr és kedves neje megjelenésén 
kívül különös érdeket kölcsönözött az összejövetelnek 
azon körülmény, hogy sok lelkésztársunk elhozta kedves 
életepárját is, s azok, a kik oly szerencsés helyzetben 
vannak, eladó leányaikat is, úgy hogy összesen száz-
hatvanan ültünk az asztalnál. 

Ebéd után tartatott meg a gyámintézeti közgyűlés, 
melynek bőven indokolt és nagyon érdekes határozatát 
az országos gyámintézet alapszabálytervezetére vonatkozó-
lag a nt. Szerkesző úr engedelmével a jövő számban közlöm. 

Püspök úr 6 óra tájban elbúcsúzva a társaságtól, 
veje látogatására, régi fészkébe, Porcsalmára hajtatott. 

A délután folyamán az ifjúság egyre érkezvén s a 
már délelőtt ottlevőkkel felszaporodván, megkezdődött az 
eddig talán unicum kálvinista nyári táncvigalom, mely 
hajnal hasadásáig tartott, méltó befejezéséül a szatmár-
megvei lelkészek ezen emlékezetes napjának. 

Gönczy Sándor, 
értekezleti jegyző. 

A esermői fillér-egyletroi. 
(Egy kis belmissziói mozgalom.) 

Mindenki tudja, de aligha érzi valaki jobban, mint 
én, hogy a szegénység milyen akadálya a közművelődés-
nek, illetve hogy a mi áldott 1868-iki népoktatásügyi 
törvényünk — mily messze áll még a megvalósítástól 
hazánknak sok vidékein s épen ez idegen nemzetiség 
által lakott Aradmegye némely részeiben is. Avagy az 
ügybuzgóság hiánya mellett nem a szegénység-e az oka 
annak, hogy kellő számú iskoláink csak gazdagabb vidé-

keken, illetve községekben vannak és hogy ilyen exponált 
helyen is mint Csermön, a rozoga fa-épület 6 méter hosszú 
s 5V2 méter széles tantermében 50—60 gyermek kény-
telen egész éven át kínozni gyönge testét s a nekik soha-
sem vétett tiszteletes tanító urat. Hát ha még hozzá vesz-
szük, hogy e »tanterem* »Istentisztelet« helyül is szolgál, 
akkor talán nemcsak a kálvinista szegénységről, de k. élhe-
tétlenségről is lehetne beszélni. Hanem még nagyobb baj 
az, hogy a hol volnának is iskolák, hány és hány gyer-
mek nem részesül az iskola áldásaiban. Én legalább évek 
óta szemlélem fájó szívvel e sajnos körülményt s ennek 
lehető megszüntetése végett alakítám meg ez év február 
25-én a >Csermői fillér-egylet«-et, melynek 4 hónapos 
élettörténetét óhajtom ezúttal e lap t. olvasóival meg-
ismertetni. 

Nem valami nagyszabású egyesület ez, nyájas ol-
vasó! Még csak >alapszabályai* sincsenek, de azért tör-
vényes alapon áll. A nem rég szentesített »Egyházi tör-
vények* 98—100. §-ai adják meg a törvényes alapot. 
Célja a szegény s főként árva gyermekek segélyezése 
vallás és nemzetiségi különbség nélkül. Rendes tagja lehet 
minden nő, ki hetenkint egy, illetve 52 fillér fizetésére 
kötelezi magát. Pártfogó és pártoló tagja pedig mindenki, 
ki adományával az egyesületet segíti. A tagdíjak és ado-
mányokból befolyó összegnek eleintén csak egyharmada 
osztatik ki, kétharmada pedig tőkésíttetik s úgy a hely-
beli presbyterium, mint egyházi főhatóságaink felügyeletet 
gyakorolnak az egyesület felett. Ezekben vázoltam röviden 
az egylet szervezetét, s még csak azt jegyzem meg, hogy 
tagjai lehetőleg minden hó első vasárnapján d. u. temp-
lom után összejövetelt tartanak, hol alólirott vagy föl-
olvas, vagy szabad előadást tart valami ide vágó bei-
missziói tárgyról. (Nagyon helyes és korszerű dolog. Szerk.) 

Mint mondám, az egyesület négy hónapos s e négy 
hó alatt 89 rendes tag iratkozott be, ügy szólván minden 
utánjárás nélkül. Föl kell említenem, hogy a 89 tag közül 
ev. református 43, r. kath. 25, zsidó 19 s g. keleti 2. S-
bár a rendes tagok közül még 35 nem fizette be a cse-
kély tagdíjat, a többi 54 rendes és néhány pártoló tag-
tól eddig 86 korona és 80 fillér gyűlt be. 

Szerkesztő úr engedelmével itt közlöm azoknak a 
neveit, a kik az egylet céljaihoz legalább 1 koronával 
járultak. Két koronát adtak: Vadas Gyuláné, dr. Ecseri 
Lajos (Szentes), Kempfner Béla (Temesvár), Czirják György. 
Egy koronát: Pálfyné, Székelyné, Nagy Istvánné, Nagy 
Sándorné, Gherbáné, Weiszné, Hollenderné, Hollender Juci, 
Hacker Eszti, Zehetmajer Kata, Suhajda B.-né, Pap Lenke, 
Khán L.-né, Holik Berta, Szent-Iványi S.-né, Szent-Iványi 
Anna, Scheer Lajos, Dirhán Ede, Vertán Elek, Sándor 
Antal, Jurás József, Kiss Károly (B.-Jenő), Iványi Béla 
(Arad), Balek Nándor, Veisz J., Mauri József. Továbbá 
Bagossi Pálné 1 korona és 20 fillért s a »Csermő vidéki 
önsegélyző egylet« 10 koronát. 

Úgy ezek, mint azok, kik csekélyebb adományok-
kal s a rendes tagdíjakkal támogatták e szent célú egye-
sületet, fogadják ez uton is legmélyebb köszönetünket. S.' 
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hadd buzdítson nemes példájuk által Istennek Lelke má-
sokat is hasonló jó cselekedetekre. Hogyis mondja a szent 
könyv: »Szeretetből egymásnak szolgáljatok és egymás-
nak terhét hordozzátok!« 

Csermő (Aradmegye), 1894. jul. 12. 
Vadas Gyula, 

ev. ref. lelkész-tanító. 

k ü l f ö l d . 

A francia protestantismus történetéből. 
(Folytatás.) 

Azért teszszük e visszapillantást, hogy feltüntessük, 
mily szomorú állapotban volt a francia egyház a vallásos 
ébredés első időszakában. Be kell vallanunk, hogy a pro-
testánsok régi buzgóságát dermesztő közöny váltotta fel; 
s hogy az első ébresztők az Angliából jött misszionáriu-
sok voltak, kik a régi calvinismusra támaszkodva lelkes 
prédikációjukkal felrázták a lelkiismeretet. 

Az evangélizációban követett módszerek sok kritikát 
vontak magukra, de azt még sem lehet eltagadni, hogy 
a Haldane-ok és Cook-ok, az első evangélizátorok vissza-
adták a Bibliának rég elvesztett helyét. Ennek a befolyás-
nak kell tulajdonítnunk továbbá a »Biblia-társulat® létre-
hozását. Harminc évnél több idő óta nem nyomtattak 
Franciaországban protestáns szent könyveket, mikor a 
kegyes Leo pap megkezdte az Új-Testamentum első közlé-
sét. A Biblia e század elején bibligrafikus ritkaság volt 
Párisban, példányaiból egy könyvkereskedésben sem lehetett 
kapni. 

Igaz lelkesültséggel fogadták a biblikus társaság ala-
pítását 1819-ben. Segélyző bizottságainak száma százakra 
ment, és nem volt gyülekezet, mely nem szívesen hozott 
áldozatot, hogy a szent írást bírhassák. Sámuel Vincent 
— ki megjósolta a theologiai szellem ébredését, meg-
ismertetvén a protestáns Franciaországgal a német tudo-
mány munkáit — ekkor mondta e jellemző szavakat: 
»A francia reformáció most teszi a második, utolsó lépé-
sét és mindenkorra visszavezeti a keresztyénséget igazi 
forrásához és valódi tekintélyéhez. A biblikus társaság 
ülései, melyeken Duplessis, Mornay kegyes utódja, Jaucourt 
marquis elnökölt, összegyűjtötték a protestáns társadalom 
színe-javát, mely sietett, hogy az ekkor már híres Guizot 
szavát hallhassa. 

Minden év növelte a vallásos élet haladását. Tem-
plomok emelkedtek mindenfelé és felszentelésük a vallás-
szabadság döntő győzelmét jelezte. Azonban a protestánsok 
ellenségei még nem tették le a fegyvert; erről meggyőz-
hették a rágalmak, melyekkel a protestánsokat szüntele-
nül illették. Lamenais a maga egész hevességével, De 
Bonald minden álnokságával igyekeztek a lázadás és 
izgatás tűzhelyének bélyegezni a protestáns institúciókat. 

Benjámin Constant, Stapfer, Sámuel Vincent fényesen 
visszaverték a támadásokat, melyeket veszélyessé tett 

a kormány pártoskodása. E korszakban számtalan pör 
van, melyek a vallásszabadságot fenyegetik és rendesen 
börtönre vagy bírságra ítéléssel végződnek. Salm herceget 
miniszteri rendelet tiltja ki az országból (1826), mert 
Strassburgban kitért a római vallásból, ellenben egy pap, 
ki katholizált, a királyi pénztárból évjáradékot kap. Az 
ultramontán reakció teljes virágzásban volt s az adminisz-
tratív üldözések ép úgy folytatatódnak a juliusi monarchia, 
mint a császárság alatt, hogy csak a harmadik köztársa-
ság kikiáltásakor érjenek véget. 

A protestánsoknak mindig dicsőségére válik a fran-
ciák történelmében, hogy nem szűntek meg a nagy esz-
méért kiállott szenvedések által folyton elősegíteni a 
szabadság diadalát. E vallásos jogai védelmére elszánt 
kisebbségnek csupán létezése beigtatta Franciaország tör-
vényeibe a vallásszabadság ezentúl mindig sérthetetlen 
elvét, és nem kellett tűrni a római egyház igáját, mely 
Spanyolországra hanyatlást hozott. 

Azon perctől kezdve, hogy a reformátusok vissza-
nyerték szabadságukat, tudták folytatni elődeik hagyo-
mányait, és szolgálataik által a haza díszére váltak. 
Benjámin Constant a törvénykezés terén, Cuvier a mú-
zeumnál, Guizot a Sorbonne-ban első rangúvá tették 
magukat. Benjámin Delessert a takarékpénztárakat te-
remti meg, öberkampf az ipart emeli, nemesszivű leánya, 
Maket Gyuláné később az első menházat nyitja meg, 
báró Stael a rabszolgakereskedés ellen harcol. Ettől fogva 
a protestánsok tevékenyen részt» vesznek minden társa-
dalmi munkában, valamint felveszik újra az irgalom 
tradícióját, mely még ellenségeiket is bámulatba ejti. Az 
ébredés e korszakában új időszak kezdődik az egyház 
keblében, csodálatos erővel való működés napjai, melyek 
jótéteményei ma is élnek és hatnak. 

Az elhagyott, vagy beteg, vagy vétkező, de mindig 
szerencsétlen gyermekek számára menedékházak épülnek 
mindenfelé egész Franciaországban (^Saverdun, Achicourt 
stb). Alig húsz év alatt legalább 10 árvaházat alapítanak 
a protestánsok, mikor e század elején nem volt egyetlen 
egy szeretetházuk. E kort nagygyá tette az eleven élet 
és igaz kegyesség. A református ügyek mindenütt élénk 
érdeklődést keltettek és mindenki óhajtotta az evangéliu-
mot terjeszteni. Ekkor alakultak a nagy térítő társaságok, 
valamint az irgalom és szeretet legfontosabb intézetei 
is ekkor létesítettek. Ekkor nyitá meg a hit teremtő hatal-
mával John Bost a la force-i menhelyeket, hogy az emberi 
nem legkínosabb és legnyomorékabb szenvedőit ápolja. 
Az egyszer megadott impulzust semmi sem állíthatta meg. 
Saint Hippolit a süketnémákat fogadja be, Illzach Elzász-
ban a vakokat, Sainte-Fov a gonosz korai áldozatait; 
mig Montbiliard hazája az árvák számára alapítja szép 
egyesületét. A mindig éber keresztyén szeretet és irgalom 
soha sem fárad bele a gyermek-világ testi-lelki gondozá-
sába és védelmébe. 

A protestáns egyház, iskoláitól megfosztva, számtalan 
generációt látott szégyenletes tudatlanságban nőni fel. 
Ezért a mint a lehetőség megvolt, sietett visszaállítani a 



régi disciplina tiszteletét, mely azt rendeli, hogy: »Az egy-
házak mindnyájan kötelességüknek tekintsék iskolákat 
építeni és parancsot adjanak, hogy a fiatalság oktattassék*. 
Ha 1792-ben a párisi consistorium ingyen iskolát szervez, 
konstatálnunk kell, hogy 1810-ben a nimes-i nagy egy-
háznak semmiféle tanító intézete nem volt. Oly rohamos 
a haladás, hogy 1828-ban a statisztika 392-re teszi a 
protestáns iskolák számát. Egy szigorú vizsgálat azonban 
a legszomorúbb tényeket leplezte le; voltak egyházak, 
hol egyetlen catechumenus sem tudta a nevét leírni; 
mások, hol a. gyermekek alig tudtak olvasni. Azért az 
1829-ben alakult, s az oktatást elősegítő társaságra a 
legnagyobb szükség volt a protestánsok közt. Már Sámuel 
Vincent ritka szellemi felsőbbséggel látta az iskola és 
egyház különválasztásának szükségét, nemzeti közös ne-
velést kérvén minden francia számára. Kivánta, hogy 
a papság a polgári oktatás közben is, valamint az után is 
tegye meg a maga kötelességét, de egészen külön ; ez lévén 
az egyetlen mód, a mely mellett úgy a kormány, mint a 
papság saját függetlenségét fentartotta. Athanase Coquerel 
ugyanakkor a köteles taníttatás mellett emelt szót, mert 
»a társadalom joggal kívánhatja, hogy tagjai oktattassa-
nak, mint a hogy a rendőrség megkívánja, hogy nyitott 
szemekkel járjanak az emberek az utcán«. Ilyenek voltak 
aprotestántizmus kiválóbbjainak érzelmei az 1833. jun. 28-iki 
törvény behozatala előtt, melynek nagynevű szerzőjét, 
Guizot-ot protestáns ideák inspirálták. Ritkán szóltak 
valaha komolyabban az emberi lelkiismerethez és talán 
soha sem volt a tanító feladata nemesebb nyelven dicsőítve, 
mint e törvényben. 

Ennek alapján a protestánsok rögtön hozzá fogtak 
a már létező iskolák communisálásához és privilégiumok-
nak örvendő új iskolák létesítéséhez. Középiskolákat 
alapítnak Nimes-ben, Courbevoie, Boissy-St-Léger-ben. 
A le mens-i és dieulefit-i iskolákat pedig nagyobbították. 
Minden év új iskolák alapítását jelzi. 1837-ben 563 az 
iskolák száma, 1840-ben 677, 25 év alatt pedig megkét-
szereződött a szám és 1304-re emelkedett. 

A 48-ik forradalmat megelőző éveket, a' vallásos 
szellem és élet rendkívüli tevékenysége jellemezte. A protes-
tántizmus a politikai mozgalmaktól távol tartotta magát: 
ezzel elválasztotta a vallást a pártok izgalmaitól és utat 
mutatott az egyház és az állam közt a fölmerült konflik-
tusok megoldására s ezzel vallási és társadalmi hatalom-
ként mutatta be magát. írói, controversistái, Roussel, 
Paux Pilotti, a régi hagyományok alapján indítják meg a 
harcot a klérus ellen és sikerrel folytatják. Ekkor jelennek 
meg az első prot. lapok, az Archive du Christianisme, 
Mélanges de Iieligion, az Evangeliste, Espérance, de egyik 
sem gyakorolt oly befolyást, mint az 1831-ben alapított 
Semeur cimű folyóirat, melynek munkatársai közt ragyog 
Vincent, kinek a kultusok szabadságairól írt híres mémoire-

ját a Société morale megkoszorúzta; de Felice, az első 
rendű publicista, a finom s elegáns tollú író, a szabadság 
lelkes védője, ki a rabszolgakérdésben bámulatos ügyes-
séget és erélyt fejtett ki; Charles Coquerel »A puszta 

templomai« és Peyrat >A puszta papjai* c. történetével; 
a Eaag fivérek stb. A theologus szellem tevékenysége 
nevezett munkákban nyilvánul, melyekhez Michel-Nicolas 
de Fontanés stb. nevei fűződnek. 

Adolphe Monod hitének és ékesszólásának erejével 
a kereszt fényét emeli és a szószéknek magasztos ragyo-
gást kölcsönöz. Athanase Coquerel és Verry Buisson ritka 
ékesszólási adományukkal szintén dicsére válnak a refor-
mátus egyházi szónoklatnak. ígv jelentkezett a reformáció 
szelleme minden téren, és foglalta vissza a mult század 
hosszú harcaiban elvesztett helyét a nemzeti életben. 

Csakhogy nagy módosulások mentek végbe a kül-
világban is, s ezek megakadályozták a francia protestan-
tizmust normális kifejlődésében s veszedelmes krízisek elé 
vitték. Nem írhatjuk le ezek történetét, csupán a tények 
egyszerű elmondására kell szorítkoznunk. A Reveil első 
napjaiban mindjárt felmerült az Egyház és Állam viszo-
nyának kérdése és a hatalmak elválasztásának elve és 
ez heves vitákra adott alkalmat. 

E vitákhoz belső eltérések is járultak s idővel a 
különbségek annyira megnagyobbodtak, hogy a küzdelem 
kimenetele az 1848-iki Synode officieux-ben történt sza-
kadás volt, a midőn de Gasparin gróf és F. Monod el-
hagyták a nemzeti egyházat. Egy évvel később, 184-9 
aug. 20-án konstituáló zsinat gyűlt össze, és megalapí-
totta Franciaország evangélikus egyházainak unióját, az 
egyéni hitvallás és az egyház és az állam külön válasz-
tása alapján. 

A nemzeti egyház konstitucióját nagyban módosí-
totta az 1852. március 26. dekretdlis-törvény, mely na-
gyobb autonomiát adott a gyülekezeteknek. A kormányzás 
módja felett folyt küzdelmek azonban mindinkább vilá-
gosabbá tették, hogy az egyháznak vissza kell térni a 
zsinati szervezethez, mely a legnehezebb időkben is fen-
tartotta az egyház életét. Mint Sámuel Vincent mondja: 
az a gyűlölet, melylyel ellenfelei üldözték, mutatta, hogy 
nincs annál jobb egyházi kormányzás. Ez a nézet oly 
hatalmas is volt, hogy a viták dacára nagy vallásos ünnep-
ségekkel ülték meg az első református zsinat összehívá-
sának háromszázados emlékét, melyből szintén kitűnt, 
hogy mily erősen élt a protestáns népben a mult nagy 
hagyományához való ragaszkodás. 
(Folyt, köv.) Maszák Leona. 

r é g i s é g e k . 

Egy érdekes adat a pátens idejéből. 
(Báthori Gábor levele Sárváry Jakabhoz, Nagy-Kőrösről. 1860. 

január 5.) 

Kedves barátom! 
Tudván, hogy téged sorsom érdekel, leírom azon 

körülményt, okot, mely engem arra birt, hogy december 
10-dikén helyettes szuperintendensi. főjegyzői és főesperesi 
hivatalaimat letegyem. 



Szeptember elsőbb napjaiban eljutván hozzám a 
cs. k. Nyiltparancs és miniszteri rendelet az új szervezet 
ügyében, tüstént Pestre mentem értekezni és minden áron 
közgyűléstartást sürgetni; de tizenegy ember gyűlés ellen, 
én magam gyűlés mellett nyilatkozván, háttérbe szoríttat-
tam. Több színlett okokat mondtak uraink, de az igazit 
eltitkolták, ezt: hogy gyűlésen a pátens mellett nyilatkozni 
nem akartak, ellene nem mertek, nehogy veszély érje 
őket; hanem nekem ezt mondták: »mivel az elnök sza-
vának, iratának legtöbb hatása van, írjam meg tüstént, 
hogy én a kormánynak semmi ebbeli rendeleteit nem 
fogom teljesíteni. Consilium. non modo affectu easens, sed 
ad perniciem quoque mortales devocano! Én ezt nem 
tettem, nem tehettem, hanem húztam ezen ügyet. Uraink 
látván, hogy a protestáns szuperintendenciák sorban gyű-
léskednek, a pátens ellen nyilatkoznak, ők mint tónust 
adni kívánók in centro hallgatnak: szégvenlvén e dolgot 
és a más szuperintendenciabeliektől piszkoltatást, most 
magok sürgették energice a gyűléstartást. December 12-ike, 
Pestre, határul kitüzetett s ez a hírlapokban kikürtöltetett. 
Ennek következtében a fő kormányzótól tiltó rendelet jött 
hozzám. Én erre egy ívnyi nem bátor, hanem vakmerő 
replikát írtam. Reá a felelet tüstént megérkezett; a kor-
mányzó főherceg nevében tiltatik a gyűléstartás, minden-
ről én tétetem felelőssé és oda utasíttatom, hogy a gyűlést 
tüstént hívjam vissza. Ezen rendeletet nekem a helybeli 
szolgabíró úr maga kézbesítette, reversalis mellett, melyre 
a. vétek minimumát is reá kellett tenni és szóval nyilat-
kozni, fogom-e a rendeletet teljesíteni vagy nem ? Felel-
tem: rögtön indulok Budára és ott a kormányzatnak 
nyilatkozom. Oda érvén, mindent elkövettem, hogy a 
gyűléstartásra az engedélyt kieszközöljem. De ez merőben 
lehetetlen volt, mert a kormány azt terjesztette előmbe, 
miszerint a legbiztosabb tudomása van arról, hogy agi-
táció útján 12,000 ember van felszólítva a gyülésrei 
megjelenésre, ily jelszóval: »vallásunkat el akarják venni; 
pápistákká akarnak tenni bennünket; vérünket, életünket 
adjuk hitünkért*, és hihetőleg vérontás lesz; és mind-
ezekért egyedül én fogok lenni felelős, ha a gyűlést vissza 
nem húzom; és magamat nagy veszélynek teszem ki. Én 
ezen hallottakat, az ugyanaz nap estve tartott konferencia 
tagjainak híven előbeszéltem; kértem, hogy hagyjanak fel 
a gyüléskedéssel, mely hitfeleinknek kárt, önszemélyemnek 
pedig végveszélyt okozhat. Gyakran megújított kérelmem 
merőben sikeretlen volt; ezt felelték: itt nem egy ember 
lételéről, existentiájáról, életéről, hanem elvről van a kér-
dés : két vagy három évi börtönt kaphatok ; ha szépapáink 
szenvedtek a nápolyi gályákon, szenvedhetek én is; a kor-
mány ellen nagyszerű demonstratiónak, oly publicum scan-
dalumnak kell történni, hogy annak híre Európában elter-
jedjen. Későn estve szétoszoltunk s én ezt mondám: mivel 
én vagyok egyedül felelőssé téve, az éjszaka gondolkodom e 
tárgyról és megállapodásomat vagy szóval vagy Írásban köz-
löm. Semmit nem aludtam, midőn elől emésztő tüzet, hátul 
fulasztó vizet találtam körültem; arra határoztam magam, 
hogy a gyűlést visszahívjam. Az illető visszahívó leveleket 
elkészítettem, postára tettem s erről a bizottmány tagjait 
levélben azonnal értesítettem. Nemsokára négyen szállásomra 
jöttek, velem kemény szóvitába elegyedtek, rágalmaztak, 
gyanúsítottak s midőn újabban láttam, kikkel van dolgom, 
szóval nékik kijelentettem, hogy helyettes szuperintendensi 
hivatalomat leteszem s mihelyt hazaérek, irásba foglalan-
dom lemondásomat s Pestre felküldöm; a mit december 
10-dikén teljesítettem is. Nehogy pedig főjegyzői és főes-
peresi hivatalaimnál fogva, több bonyolódásba kevertes-
sem, ezen hivatalaimat is leköszöntem. Más nap centralis 
uraink Pesten három esperest, tán négy gondnokot s egy-

néhány ülnök hozzájárulásával konferenciát tartottak, 
lemondásom felolvasták, mely alkalommal némely dühö-
sök engem hitehagyottnak, katholikusokkal cimborálónak, 
kormánynyal szövetkezőnek gúnyoltak s ugyanakkor a 
gyűlés leendő megtartását elhatározták. Mely meg is tör-
tént háborítatlanul azért, mert istenitisztelet alakjában, 
templomban, éneklés és imádkozás kíséretében tartatott. 
Lemondásomat a kormány is kénytelen volt elfogadni, 
mert világosan megírtam, hogy ez másolhatatlan és vissza-
vonhatatlan elhatározásom 

Láthatod ezekből kedves barátom, hogy én, a de-
monstratio pruritusától szaturált emberek miatt a kor-
szellemnek lettem önhibámon kívül áldozatja. 

Visszahívó levelemben ézen szavak állottak: mint-
hogy a magas kormány két tiltó rendeletet bocsátott 
hozzám, hogy a gyűlés meg ne tartassék, minthogy min-
denekről engem tett felelőssé, végre minthogy szorosan 
megparancsolta a gyűlésnek rögtöni visszahívását; ez az 
oka, hogy a december 12-dikére általam összehívott gyűlés 
meg nem tartathatik. Látnivaló hát, hogy micsoda mysz-
tilikáció akár a Budapesti Hírlap 1859. dec. 13. 294. sz., 
akár a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1350-ik lapján 
lévő azon előadás, hogy a gyűlés visszahívása, általam 
a pátensre való hivatkozással történt, holott abból egy 
betű sem volt említve; hiszen a gyűlés összehívása maga 
pátensellenes volt, mert én a régi nyolc esperességeket 
hívtam össze, a dunamelléki egyházkerületet, nem pedig 
a még nem létező pesti szuperintendenciát. 

Többet nem irok e tárgyról, csak arra kérlek, hogy 
midőn a dolog állását érted, tudod, légy szíves a balvé-
leményeket, hatásodhoz, körödhöz képest oszlatni. 

Mindnyájatokat, mindnyájan ölelünk rokonilag; Isten-
től minden jókat és szerencsét óhajtva az uj évben, va-
gyok változhatatlanul Nagy-Kőrös, 1860. január 5. 

Neked kedves barátom 
szerető barátod 

Báthori Gábor. 
* * * 

Az eredetiről másolta Révész Imre, 1872. novem-
ber 19. E másolatról közli 

Révész Kálmán. 

i r o d a l o m . 
** Az 1848/49 iki magyar szabadságharc tör-

ténete című illusztrált vállalatból most jelent meg a 
16-ik füzet, a melyben Gracza György az utolsó erdélyi 
országgyűlésnek lefolyását és unió-törvény elfogadását írja 
meg élénk színekkel. A füzet illusztrációi is igen érdeke-
sek. Ismét több olyan képet hoz, a mely eddig még sehol 
sem jelent meg. A képek a következők: A Würtemberg-
huszárok hazaszökése Gácsországból. Gaal Sándor, a szé-
kely honvédség szervezője. Gróf Bethlen Gergely. Határ-
őrvidéki katona. Gróf Vécsey Károly honvédtábornok. 
Gábor Áron honvédeket toborz Kézdi-Vásárhelyen. Az 
osztrák hadsereg főbb szereplői. Bónis Samu kormány-
biztos. A forradalmak idején megjelent gúnykép. Elsőrendű 
vitézségi honvéd érdemrend. Gáspár András honvédtá-
bornok. Dessewffy Arisztid honvédtábornok. 

** A számolástanítás alapja. Böngérfi János és 
Orbók Mór számtani vezérkönyvének most jelent meg a 



II. füzete, mely az I-ső osztály számtani anyagát ügyes 
mintaleczkékben, az eddigiektől sokban eltérő felfogással 
nyújtja. A szemléltetést, a tanulók önmunkásságát, a tárgy 
minden oldalú felfogatását, a gondozásra való serkentést, 
az elmeél fejlesztését főfeladatuknak tekintik. De a kellemes 
változatosság révén arról is gondosködnak, hogy tanításuk 
tárgya a tanító és a tanuló előtt soha se veszítsen érdekes-
ségéből. Eredeti az az eljárásuk, hogy már az alapfokon 
is megismertetik a gyermeket a tört fogalmával. S egyenlő 
nevezetű törtszámokkal, a melyet épúgy kezelnek, mintha 
azok egyenlőnevü egész számok lennének, miveleteket 
végeztetnek. A könyvnek az is egyik érdeme, hogy a 
szóbeliséget az írásbeliséggel szorosabb összeköttetésbe 
hozza. Azt hiszszük, hogy tanítóink jó hasznát vehetik 
ennek a kiváló szakmunkának, mely a valuta által meg-
változott viszonyokat is tekintetbe vette. A könyv ára 
1 korona és Drodtleff Rudolfnál jelent meg Pozsonyban, 

k ü l ö n f é l é k . 
* Személyi hírek. A vértesaljai egyházmegyében 

az üresedésben volt világi tanácsbirói tisztségre, a szű-
kebb körű választás alkalmával, majdnem egyhangúlag 
Szüts Jenő, vaáli főszolgabíró választatott meg. — A 
sárospataki főiskolán a jövő tanévre a jogakadémia szak-
elnökévé Kun Béla, a theologiai akadémia igazgatójává 
Badácsy György, theol. segédtanárrá Kalassay Sándor 
választattak meg. — A pozsonyi ev. esperesség új felügye-
lőjét, dr. Láng Lajos egyetemi tanárt mult vasárnap ik-
tatták be hivatalába. — A deési egyházközség lélkipászo-
rává, Medgyes Lajos utódjává nagy többséggel Vásárhelyi 
Boldizsár szamosújvári körlelkészt választották meg az 
egyháztagok. A tehetséges, tanult és tevékeny fiatal lelki-
pásztornak melegen gratulálunk. — A miskolczi ev. ref. 
főgimnáziumhoz a fentartó testület Bumpf Frigyes és Kiss 
Lajos tanárokat rendes tanárokká választotta. 

* Tanárok tanulmányútja. A sárospataki főis-
kola három tanára, Mitrovics Gyula, dr. Finkey Ferenc 
és Csontos József külföldi tanulmányútra indultak. Bajor-
országot, Svájcot, a Rajna vidékét s Németország neve-
zetesebb helyeit fogják felkeresni, hogy tapasztalataikkal 
a nevelés és oktatás ügyét emelhessék. Kívánjuk, hogy 
minél gazdagabb ismeretekkel térhessenek vissza közénk 
s tanulmányútjok szolgáljon minél nagyobb előmenetelére 
tanügyünknek. 

* A tiszántúli ev. reform, középiskolai tanár-
egyesület augusztus 24-én és 25-én Debrecenben fogja 
megtartani közgyűlését. A közgyűlés programmja a 
következő. Augusztus 23-án. Este 7 órakor találkozás a 
Nagyerdőn, a Dobos-pavillonban. Augusztus 24-én. Délelőtt 
7 órakor istentiszteleten megjelenés a nagytemplomban. 
Délelőtt 3/4 8-kor állandó bizottsági ülés a főiskola kisebbik 
tanácstermében. 1. A közgyűlés elé terjesztendő jelentések 
bemutatása. 2. Az írásban benyújtott indítványok előleges 
átnézése. 3. Folyó ügyek. Délelőtt 9 órakor közgyűlés a 
főiskola dísztermében a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Jegyző és pénztárnok jelentése. 3. Számadás-

vizsgáló bizottság jelentése. 4. Tanügyi szemle. Barkász 
Károlytól. 5. Az országos »Magyar protestáns tanáregyesü-
let* ügye. Előadó Elek Lajos. Délután 2 órakor társas 
ebéd, később kijelölendő helyen. Délután 4 órától az 
országos tanszerkiállítás megtekintése. Délután 5 órakor 
gyám- és nyugintézeti közgyűlés, ennek tárgyai: 1. Pénz-
tárnoki jelentés. 2. Számadásvizsgáló küldöttség jelentése. 
3. Az orsz. nyugintézetbe átlépés ügye. 4. A bizottság 
által beterjesztett ügyek tárgyalása. 5. Folyó ügyek, indít-
ványok. Augusztus 25-én. Délelőtt 8 órakor a közgyűlés 
folytatása. Tárgyak: 1. A tisztikar lemondása, tisztújítás. 
2. Dóczi Imre felolvasása görögországi tanulmányútjáról. 
3. A magyar protestáns tanárok anyagi helyzete. Előadó 
Elek Lajos. 4. Folyó ügyek, indítványok. 5. Szavazatszedő 
bizottság jelentése. 6. Jövő évi közgyűlés helyének és 
idejének megállapítása. Délután 3 órától az országos 
tanszerkiállítás és a helybeli közintézetek megtekintése. 
Délután 4 órakor az ev. ref. vallástanárok értekezlete. 
A programmhoz a központi bizottság a következő figyel-
meztetést csatolta : 1. A magyar protestáns tanáregyesület 
alapszabályainak tárgyalása csakis azon esetben fog meg-
történni, ha az alakulást óhajtó ev. ref. és ág. hitv. tanárok 
jelentékeny számmal fognak megjelenni a közgyűlésen. 
Ez esetben az egyesület megalakulása is megtörténhetik. 
Bizalommal kérjük tehát a tisztelt kartársakat, hogy a 
közgyűlésre minél nagyobb számmal szíveskedjenek meg-
jelenni. 2. A központi bizottság fölkéri az illetékes tanáro-
kat, hogy a nyűg- és gyámintézeti, továbbá az egyesületi 
pénztárról vezetett s a központi bizottság által megvizsgál-
tatott számadások felülvizsgálása végett, saját kebelükből 
küldjenek ki egy-egy tagot, kik ezen feladatukat Debrecen-
ben, a közgyűlés előtti napon, augusztus 23-án teljesíten-
dik, mely célból ezen nap délelőtti 9 órakor a gimnáziumi 
irodában tartandó ülére meghivatnak. 3. A közgyűlésen 
csak azon indítványok tárgyaltaínak, melyek legkésőbb a 
közgyűlést megelőző napon, írásban benvujtatnak az 
egyesületi elnökhöz. 4. A közgyűlésen megjelenni szándé-
kozó egyesületi tagok, küldöttek és vendégek szíveskedjenek 
bejelenteni eme szándékukat augusztus 20-ig Géresi Kálmán 
egyesületi elnöknél, hogy az elszállásolás ügyében idejében 
lehessen intézkedni. 

* Egyházi aranykönyv. Szilassy Aladámé szü-
letett Vizsolyi Mária űrnő, ez a szeretettel és jó cseleke-
detekkel ékeskedő keresztyén nő, űjabban ismét szép dolgot 
müveit Istenországa javára. Annak az áldásos tevékeny-
ségnek méltánylására és fokozására, melyet a »Ref. ifjú-
sági egyesület« Budapesten kifejt, a napokban ötszáz frtot 
adományozott az egyesületnek helyiség-alapra; a »Lorántffv 
Zsuzsánna egyesületinek, ennek a most keletkezett ke-
resztyén nőegyesületnek pedig száz frtot adott. Mindkét 
zsenge egyesület a keresztyén belmisszió szolgálatában 
áll, s ily áldozatkész pártfogók támogatása mellett, bizo-
nyára az evangéliumi mustármag példája szerint virágzó 
intézményekké lesznek. Adja Isten! 

* A vajdahunyad-zarándi egyházmegye julius 
8-án PisJci telepen közgyűlést tartott. A népes közgyűlé-



sen Bartha Lajos esperes elnöklete alatt, először a folyó 
ügyek intéztettek el, melyek kö?ött különösen a brádi, 
lozsádi, tordosi stb. eklézsiák népiskoláinak államosítását 
tárgyalták nagy érdeklődéssel. A közgyűlés a nyomasztó 
anyagi viszonyokra való tekintetből nagy többséggel hozzá-
járult a nevezett egyházi iskolák államosítását célzó javas-
latokhoz; egyszersmind örömmel konstatálta azt a kedvező 
körülményt, hogy a tanítók fizetése az egyházmegye ösz-
szes népiskoláiban jóval fölülmúlja a törvényszabta 300 frt 
minimumot. Általános érdeklődéssel tárgyaltatott továbbá 
az országos lelkészi gyámintézet kérdése, melyet a kon-
venti tervezete alapján Szőts Sándor dévai lelkész ismer-
tetett és birált. A tervezetet elvben elfogadhatónak jelezte, 
de részleteiben számos lényeges módosítást javasolt. Az 
egy óráig tartó beható és részletes előterjesztést a köz-
gyűlés általánosságban magáévá tette s egyszersmind meg-
bízta az előadót, hogy munkálatát részletes megokolással, 
statisztikai adatokkal és pénzügyi kiszámításokkal ellátva 
a szeptember elején tartandó rendkívüli közgyűlésre rész-
letes tárgyalás végett beterjeszsze. A közgyűlésen ven-
dégek gyanánt jelen voltak Szőts Farkas theologiai 
tanár és Garzó Gyula gyomai lelkész is, kik rokonláto-
gatás céljából akkor Hunyadmegyében időztek, s kikkel 
az egyházmegye előre törekvő lelkészi kara a gyűlést 
követő társas ebéden tanulságos belmissziói és pasztorális 
eszmecserét folytatott. 

* Felvétel az eperjesi tanítóképezdébe. A tiszai 
ág. hitv. evang. egyházkerületi eperjesi tanítóképző intézet 
I. folyamába 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 bevégezték és erről bizonyítványt képesek 
bemutatni, vagy kik ily előkészültséggel nem birván, a 
magyar nyelv és történelemben, földrajz és számtanban 
legalább annyi jártassággal birnak, a mennyit a gimn., 
reál- vagy polgári iskola 4 alsó osztályában tanítanak, a 
miről a tanári kar felvételi vizsgálat alapján győződik 
meg. Az ág. hitv. evang. növendékek, kik a jótétemények 
(tandíjelengedés,bennlakás, élelmezés) egyik vagy másikában 
vagy valamennyijében részesülni akarnak, folyamodványai-
kat f. é. aug. 15-ig a tanítóképző igazgatóságához Eperjesen 
nyújtsák be. A folyamodványhoz, a tanulmányi bizonyít-
ványon kívül, szegénységi-, újraoltási-, orvosi bizonyítvány 
és keresztlevél csatolandó. Minden ág. hitv. evang. növendék 
tandíjmentes; de a kerületbeli a beiratásnál 6 frt 30 krt 
és 70 krt convictusi felszerelésre, más kerületi és más 
vallású növendék 10 frt 30 krt és beiraíási díjat (csak 
egyszer) 1 frtot és convictusi felszerelésre 70 krt fizet. 
Minden tanuló a felvételről aug. 20. körül értesítést kap. 
A jövő 1894—95-ik iskolai év szept. 1-én kezdődik. A 
felvételi és javító vizsgálatok és beiratások szept. 1—5. 
napjain tartatnak. A tanítás szept. 6-án veszi kezdetét. 
Eperjesen, 1894 jul. 14. Gamauf György igazgató. 

* Egyházkerületi lelkészi értekezlet szervezése, 
illetve az alapszabályok végleges megállapítása végett, 
Szász Gerö kolozsvári esperes gyűlésre hivta össze az 

erdélyi egyházmegyék espereseit, jegyzőit, s traktuális ér-
tekezletek elnökeit és jegyzőit, valamint általában minden 
érdeklődőt. Az előkészítő gyűlés elé, mely f. hó 19-én 
Kolozsvárit fog tartatni, mi is nagy érdeklődéssel nézünk. 

* A kisújszállási főgimnázium köréből írják 
Lapunknak: Egyházunk e tanévben az iskola érdekében 
nagy áldozatokat hozott. Mintegy 140,000 frtot fordított 
új építkezésre. Megnyitotta a VII. gimn. osztályt. Három 
új tanszéket töltött be. A tanítói fizetéseket 900 frtról 
1400 frtra emelte. A felszerelésekre mintegy 2000 frtot 
fordított. — Valóban ritka áldozatkészség. De nemes 
ügyért hozatott. A szép Alföld e legfiatalabb főgimnáziuma 
oly virágzásnak indult, mely örömmel töltheti el a kisúj-
szállási egyház minden tagját. Crescat, floreat ad multos 
annos! 

* A gyülekezetek életéből. Somogy - Viszlóról, 
ebből a kisded eklézsiából írják Lapunknak : Nagy Lidia, 
egyházunknak egy szegénysorsú tagja, az Úr asztalára 
gazdag aranyozású két értékes kelyhet ajándékozott. A 
szép példával mindig előljáró buzgó lelkipásztorunk, Jávory 
Nándor úr 23 frtnyi adományával orgonaalapot kezde-
ményezett, legutóbb pedig egy márvány-úrasztala vételére 
buzdította híveit, maga kezdvén meg az adakozást 4 fo-
rinttal. Utóbbi célra alig pár hét alatt 40 frt gyűlt össze; 
s ha az eddig nyilvánult mérvben adakoznak azon egyház-
tagok is, kiknek hozzájárulását aratás után bizton remél-
hetjük, úgy rövid idő múlva megérjük azt az örömöt, 
hogy a szép kelyheket díszes úrasztalára helyezhetjük.— 
A szép cselekedetek önmagukban hordják dicséretöket! 

* A hegyaljai ev. tanító-egylet a napokban tar-
totta meg rendes évi közgyűlését, mely ezúttal összeesett 
az egylet fennállásának huszonötéves jubileumával. A 
gyűlésen megjelent Zelenka Pál püspök, Thuróczy Pál 
esperes, Nemes Károly egyházmegyei főjegyző és a tagok 
teljes száma. Felolvasást tartott Zathureczky Béla, Czékus 
István pedig az országos tanítói bizottságnak az 1868: 
38. t.-c. revíziójára vonatkozó munkálatát ismertette. A 
gyűlés elhatározta, hogy Csáky Albin grófnak feliratilag 
fejezi ki háláját a közoktatásügy terén szerzett érdemeiért, 
az űj kultuszminisztert pedig üdvözölni fogja. Elhatározta 
továbbá, hogy Monokra, Kossuth Ferenc várható látoga-
tása alkalmából, küldöttséget menesztenek. E tisztujítás-
nál elnöknek egyhangúlag Wolfgang Lajost választot-
ták meg. 

* A Délmagyarországi tanítóegyesület huszon-
nyolcadik nagygyűlése Oravicabányán a népoktatás korszerű 
reformjával foglalkozott. Az egyesület az 1868: XXXVIII. t.-c. 
revíziója tárgyában a következő irányeszméket hozta javas-
latba: 1. A nevelésügyi minisztérium választassék el a 
vallásminisztériumtól. 2. A közoktatásügy nemzeti és 
valláserkölcsi alapon egységessé szervezendő; a család, 
az óvóiskola, a népiskola és középiskola szorosabb kapcso-
latba hozassanak egymással. 3. A népiskolai nevelés és 
oktatás ingyenes legyen. 4. Az iskolázás kötelezettsége 
6—14, illetve 14—Í7 éves korig tartson. 5. Az ismétlő 
iskolák a helyi viszonyok szerint iparos-, kereskedelmi-, 
földmíves , bányász-, felsőbb leány-, vagy ezek mintájára 
szervezendő továbbképző iskolákká alakíttassanak át. 6. A 



népiskolák felállítása a családok összesége: a községek joga 
és kötelessége. Magánosok és társulatok is állíthatnak 
iskolákat, a melyek, ha nem felelnek meg a törvény 
kellékeinek, községiekké átalakítandók. 7. Az iskolafelügye-
let joga kizárólag az államé, mely e jogát szakközegei 
által közvetlenül gyakorolja és közegeit ily célból intéz-
kedésijoggal felruházza. 8. A közvetlen felügyelet érdekében 
a megyei tanfelügyelő alá járási tanfelügyelők rendelendők, 
kik az érdemesebb néptanítók sorából neveztessenek ki, 
9. Az iskola belügyeit a tanítótestület és a tanfelügyelők 
intézzék el; az iskolaszék csak az iskola anyagi ügyeit 
gondozza és az iskolaügy népszerűsítését szolgálja. 10. A 
népiskolai nevelés és oktatás a szív-, kedély- és jellem-
képzés eszközeit az eddiginél nagyobb mértékben alkal-
mazza és nagyobb figyelemre méltassa, mint a reáliákat. 
11. Az első oktatás a gyermek anyanyelvén történjék, a 
melylyel kapcsolatban a magyar nyelv is gvakorlandó. 
A népiskola III. osztályától kezdve a tanítás nyelve a 
magyar és ezzel kapcsolatban az anyanyelv is használandó. 
12. Minden iskola mellett legyen játszó- és tornahely. Az 
iskola árnyas kerti helyiség legyen,, melynek építése és 
fölszerelése a tanfelügyelő ellenőrzése mellett történjék. 
13. A tanítóképzés oly módon szervezendő, hogy a leendő 
tanító érettségi vizsgát tegyen, azután pedig két évi 
pedagógiai kurzust hallgasson. 14. A tanítói oklevél az 
első szolgálati év után egy országos vizsgáló bizottság 
által állíttassék ki. 15. Tanítóképző tanárokul tudományosan 
képzett néptanítók alkalmaztassanak. A néptanítók, tekintet 
nélkül a felekezetiségre vagy nemzetiségre, az állami 
szervezetben külön hivatalnoki testületet képezzenek. 17. A 
tanítók szolgálati viszonyai oly módon szabálvoztassanak, 
hogy minden iskolánál egységes eljárás, egyöntetűség 
hozassék létre. 18. Fegyelmi ügyek tárgyalásánál a tanítók 
kiküldöttei tanácskozási és szavazási joggal bírjanak. 19. A 
tanítók választásánál, illetve kinevezésénél az iskolafen-
tartóké a kandidálás, az államé a kinevezés joga. 20. A 
törvény szigorú végrehajtása felelősség terhével járjon. A 
végrehajtás körül észlelt mulasztás a törvényben meg-
határozandó szigorú büntetéssel sujtassék. 

*A jezsuiták még sem térhetnek vissza Német-
országba. A német szövetségtanács a napokban döntött 
a jezsuita-törvény sorsáról. A birodalmi gyűlés pár hó-
nappal ezelőtt, tudvalevőleg, magáévá tette azt a törvény-
javaslatot, mely kimondja, hogy a jezsuiták visszatérhetnek 
Németországba. Most a szövetségtanács ezt a javaslatot 
elvetette, s ezzel véglegesen ki van mondva, hogy a 
jezsuiták nem térhetnek vissza Németországba. Politikai 
körök a jezsuita-tilalom további fentartásában a felekezet-
közi béke fentartását s a többségében protestáns német 
nemzet megnyugtatását látják. Ellenben a klerikális körök 
annál inkább haragusznak a szövetségtanács ilyen érte-
lemben való döntéseért, mely a jezsuiták szabad gazdál-
kodásának némileg gátat vet. 

* A hallei magyar egylet egykori tagjaihoz. 
A hallei magyar egylet új nemzeti lobogóját f. évi julius 
bó 18-án este 9 órakor tartandó diszgyűlésén avatja föl. 
(Helyiség: Lücke vendéglője, Magdeburgerstrasse.) Az ünnep 
rendje a következő: 1. Hymnus. 2. Beszéd Kovács Sán-
dor elnöktől. 3. Fölavatás. 4. Üdvözlet a hazából. Ünnepi 
költemény Torkos Lászlótól. Szavalja Hollósy Kálmán. 
5. Szózat. A fölavatásra az egykori tagokat az egylet 
nevében tisztelettel meghívom. A ki személyesen nem jön, 
lélekben ünnepeljen együtt velünk. Halle, 1894. jul. 10. 
Kovács Sándor, a magyar egylet elnöke. 

* Gyászrovat. Bavasz János mező-kövesdi (Maros-
Torda m.) lelkészt és családját súlyos veszteség érte leg-

idősb fiának, Ravasz Zoltánnak elhunytával. B. Z. lel-
készi pályára készült, egy évet jeles sikerrel el is végzett 
a budapesti theol. akadémián, hol tanárai sokra becsül-
ték, tanulótársai nagyon szerették. De egy gyógyíthatatlan 
betegség ágyhoz szegezte s egy évi szenvedés után sírba 
döntötte a reményteljes, derék ifjút. Itt hagyott kedve-
seinek, tanárainak és barátjainak kegyelete őrködjék álmai 
felett! — Miskolczy Dénes szt-márton-kátai lelkész teme-
tése a család, az egyházközség és a lelkésztársak nagy 
részvéte mellett folyt le f. hó 7-én. A háznál Kiss Benő 
gombai lelkész imádkozott, a templomban Benedek László 
pándi lelkész prédikált, a sirnál Molnár Gyula mondott 
búcsúztatót. Mindannyian élénk színekkel festették a veszte-
séget. mely a családot és egyházat sújtotta a derék család-
apa és lelkész halálával. Miskolczy közel két évtizeden 
át volt a kecskeméti egyházmegyének buzgó főjegyzője 
s majd tanácsbirája, a lelkészi karnak szeretetre méltó, 
rokonszenves tagja. Családi életében sok csapás érte. 
Néhány évvel ezelőtt elvesztette ritka kedvességű derék 
feleségét, pár évre rá szép reményű legidősb fiát. E nagy 
veszteségeket még férfias lélekkel hordozta, hat kiskorú 
gyermekét annál nagyobb gonddal ápolta, nevelte. De 
mikor a mult év október havában kedves Ida leányát 
sógorának, Dányi Gábor esperesnek fiával egyszerre oly 
tragikus módon elvesztette, akkor egészsége, lelkülete 
annyira megrendült, hogy az erőteljes férfiúból pár hét alatt 
roskatag alak lett, szolgálatokat nem végezhetett s halála 
előtt egy héttel teljes hüdés érte. Temetésén jelen voltak 
Ádám Kálmán és Dányi Gábor esperesek, Vörös Károly, 
Sipos Pál, Csekey István lelkészek, Mikó László kecske-
méti kántor, Miskolczy Károly nyug. tábori lelkész neje, 
özv. Sipos Pálné szül. Miskolczy Fánny mint rokonok s 
a környékbeli urak közül többen. Béke hamvaira! 

* Helyreigazítás. »A gyermekek vallásáról* Lapunk 26-ik 
számában megjelent vezércikk első pontja a szerző kéziratában 
ekkép van : »A polgári házasság előbb-utóbb nálunk is törvénybe 
fog iktattatni* ; s csakis korrektori elnézés folytán alakult át e 
mondat úgy, a mint olvasható. 

.. •'• : .V • J , • 

P á l y á z a t . 
A kecskeméti ev. ref. egyház, az újonnan rendszere-

sített hitoktatói állomásra pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású, lelkészi oklevéllel bíró 

egyének. 
Évi javadalom: 600 frt fizetés, 150 frt lakbérillet-

mény, az egyház pénztárából évnegyedenként előre ki-
szolgáltatva és egy hagyományozott közeli szőllő (egészben 
mintegy 2 — 2 72 holdnyi területű) hasonfelének haszon-
élvezete. A megválasztott hitoktató állomását f. évi szept. 
l-ig tartozik elfoglalni. 

Kötelessége: a közs. iskolák III—VI. osztályaiba járó 
növendékeknek, a dunamelléki ev. ref. egyházkerület nép-
iskolai tanterve szerint, a vallástanban való oktatása. S 
ha a megválasztandó hitoktató a fiúiskola növendékeit 
oktatja, az esetben a helybeli állami főreáliskola és róm. 
kath. főgimnázium I—VIII. osztályaiban, valamint a vá-



rosi alsófokú ipar- s kereskedelmi iskola í—III. szakaszá-
ban tanuló, ev. ref. vallású növendékek, ha pedig a leány-
iskolák növendékeit oktatja, akkor az államilag segélyezett 
polgári leányiskola I - I V . osztályaiban, s az ezen iskolá-
val kapcsolatos elemi iskola I—IV. osztályaiban tanuló 
ev. ref. vallású leányoknak vallástanban való oktatása. 
Vallástanítási heti óráinak száma: 16—20 óra. Ezenkívül 
a saját tanítványai nemebeli konfirmándusoknak a kon-
firmációra való előkészítése. 

Ezen állomáshoz van kötve az ev. reform, főgim-
názium I . és I I . osztályában a szépírás tanítása, heti 
2—2 órán, melyért a megválasztott külön 100 frt évi 
fizetést kap, a főgimn. pénztárból. 

Pályázók sajátkezüleg írt folyamodványukat, okmá-
nyaikkal fölszerelten, folyó évi julius 31-ig az ev. ref. 
egyház lelkészi hivatalához küldjék be. 
2 - 2 Az ev. ref. egyháztanács elnöksége. 

Pályázati hirdetmény. 
A debreceni ev. ref. egyház által fentartott felsőbb 

leányiskolánál a német-nyelv tanszékre pályázat hirdettetik. 
Heti órák száma 20. 
Javadalmazás 800 frt és 200 frt lakbér, mely év-

negyedes részletekben az egyház által az intézet pénztárá-
ból előzetesen fizettetik. 

Pályázhatnak a német-nyelv és irodalomból polgári 
vagy középiskolákra képesített ev. ref. vallású férfiak 
vagy nők. 

Kellő okmányokkal felszeretelt kérvények augusztus 
hó 10-ig az intézet igazgatóságához küldendők. 

A megválasztott köteles állását a f . évi szept. 1-én 
elfoglalni s ezt az iskolai év végéig el nem hagyhatja. 

Vizsgázott, de oklevelet még nem nyert egyének is 
pályázhatnak, azonban megválasztatásuk esetében csakis 
oklevelük megszerzése és egy évi sikeres működés után 
állandósíttatnak. 

Debrecen, 1894. julius 6. Kiss Albert, 
2—2 az igazgató-tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. ev. kerületi kollégium államilag 

segélyzett főgimnáziumában megüresedett klasszika-philo-
lógiai tanszékre f. évi április 7-kén hirdetett pályázat 
ezennel megújíttatik. Ezen tanszéket a kollégiumi párt-
fogóság meghallgatása után a nm. vall és közokt. m. k. 
miniszter töti be. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerüleg felszerelt kérvényeiket a kollégium főgim-
náziumának igazgatóságához címezve f . évi julius 31-ig 
küldjék be. 

Hogyha már alkalmazásban lévő rendes tanár válasz-
tatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmaztatik a 
rendes tanári fizetéssel, mely jelenleg 1000 frtnyi évi 

fizetés, 200 frt lakpénz és 50 frtnyi 10 évi korpótlékból 
áll, de a pártfogóság határozata értelmében legközelebb 
fel fog emeltetni. 

Ha pedig olyan pályázóra esnék a választás, a ki 
még nem volt alkalmazva, akor annak fizetése az első két 
évre mint próba évre 800 frt és 100 frt lakpénz, azután 
pedig (feltéve, hogy képesítési oklevéllel bír) a fent kitett 
rendes tanári fizetés. 

E tanszékre csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Az állás f . évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kelt Eperjesen, 1894. junius hó BO-án. 

Dr. Schmidt Gyula, 
2—2 kollégiumi felügyelő'. 

Pályázat tanári állásra. 
A h.-ndndsi ev. reform, hat osztályú gimnáziumban 

üresedésbe jött: 1. német-magyar esetleg német-latin és 
2. történelem-latin nyelvi tanári székekre a pályázat meg-
hosszabbíttatik. 

Fizetés: minden egyes tanszéknél 1200 frt lakbérrel 
együtt, az egyház pénztárából évnegvenként előre fizetve. 
A kivánt oklevéllel biró egyén egy évre, mint ideiglenes 
rendes tanár alkalmaztatik, s csak ezen idő alatt kifejtett 
sikeres működése után állandosíttatik, a mikor is a tiszán-
túli ev. ref. középiskolai tanárok gyám- és nyugintézeté-
nek, esetleg az országos középiskolai tanári nyugdíjintézet-
nek jogos és kötelezett tagja leend. 

Nem okleveles, de szaktárgyaiból vizsgázott egyén csak 
helyettes tanári minőségben és csak egy évre választatik 
900 frt évi fizetéssel, de ha ez idő alatt a kivánt tárgyak-
ból oklevelet szerez és sikeres működést mutat fel, a 
következő évben mint rendes tanár állandósíttathatik. Végre 
ha okleveles, de nem a hirdetett tanszakra képesített egyén 
választatnék, azt szintén csak helyettes tanári minőségben 
és csak egy évre alkalmaztatik, fizetése azonban 1200 fo-
rint lesz. 

Pályázhatnak protestáns vallású okleveles tanárok 
és tanárjelöltek. 

A megválasztott egyén állomását f. év augusztus 
végén, legkésőbb szept. 1-én köteles elfoglalni, s a rendes 
tanárnak megválasztott, ha családos 40 frt, ha pedig 
nőtlen 15 frt költözködési átalányt kap; ez összeget azon-
ban, ha állomását 3 év letelte előtt elhagyja : vissza tartozik 
téríteni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges katonai 
szolgálatukat igazoló irattal, továbbá végzett talnulmányai-
kat feltüntető hiteles okmányokkal, végre orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelve f. évi julius 25-éig az ev. ref. egy-
háztanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Hánáson az ev. reform, egyháztanács 1894. 
julius 2-án tartott üléséből. 

Mulley Imre, Benkő Lajos, 
főgondnok. 2—2 ev. ref. lelkész-elnök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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Félévre: 4 frt öO l.r; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám. ára ÍÍO Jer. 

A vallás és közoktatás új vezetői. 
A vallási és közoktatási ügyek új vezetőket 

nyertek báró Eötvös Loránd miniszterben és 
Pulszky Ágost államtitkárban. Mindkettő új em-
ber a vallási és tanügyi adminisztrációban, de 
mind a ketten oszlopos emberei a nemzeti kul-
túrának. Professzorok hazánk legelső főiskolájá-
ban és választott papjai a tudományok Duna-
parti templomának. Egyikök a politikai és egyházi 
közéletnek is kipróbált harcosa. 

Oly tekintetek ós személyi vonások, melyek 
eléggé indokolják, hogy a kultuszminisztérium új 
vezetői iránt rokonszenves bizalommal és jó re-
ménységgel viseltessünk. Ránk protestánsokra 
nézve az is biztató körülmény, hogy végre ismét 
visszaállíttatott az az alkotmányos gyakorlat, 
hogy miután a kultuszminiszternek de lege 
római katholikusnak kell lenni, az államtitkárja 
per usum protestáns legyen. A legutóbbi regime 
idejében nagyon sokszor éreztük a prot. állam-
titkár hiányát. Ideje volt már, hogy ennek a 
sérelmes állapotnak vége vettessek. 

A vallás és közoktatás új vezetői új pro-
grammot eddigelé nem adtak, a miért a mi 
programm-hajszoló zsurnalisztáink szemrehányá-
sokat is tettek nekik. Mi ezért nem hibáztatjuk 
őket. A hangzatos programmokat általában sem 
kedveljük. A vallás és közoktatás terén meg 
nincs is szükség arra, hogy új jelszavakkal új 
irányt tüzzünk ki. Különleges egyházi ós köz-
oktatási viszonyaink magok kijelölik a követendő 
vallási ós tanügyi politikát. Hazánkban minden 
kultuszminiszternek egy vallási és tanügyi politi-
tikát kell követnie : nemzeti vallás-politikát és 
nemzeti tanügy-politikát. Sajátos felekezeti és nem-
zetiségi viszonyainknak mintegy természetes kö-
vetkezménye az, hogy minél számosabbak hazánk-
ban a vallásfelekezetek és a nemzetiségek, a 
vallás és közoktatás vezetőinek annál intenzivebb 
és annál következetesebb módon kell ápolni és 

fejleszteni az egyházban ós az iskolában a ki-
fogástalan magyar nemzeti szellemet. 

Sajnos, de való, hogy a kultuszminisztérium 
szelleme Trefort idejében inkább internationalis 
volt, mint nemzeti. A túlságba vitt külföldies-
kedés sok kultur-intézményünkről letörölte a 
nemzeti szellem hímporát, s a hazai nemzetisé-
gek cléclelgetése közben következetesen megfe-
lejtkeztek a régi magyar kultur-intózmények, az 
ősi iskolafentartó testületek tervszerű állami erő-
sítéséről. Ezt a nagy bajt a Csáky-korszak egész 
erővel orvosolni akarta, javított is a helyzeten, 
de gyökeresen nem orvosolta. A kisdedóvó tör-
vény megalkotásában, a néptanítói fizetések állami 
kipótlásában, a középiskolai törvény végrehajtásá-
nak a módjában, az új egyházpolitikai törvényjavas-
latokban ós a hazafias autonom egyházak állam-
segélyének gyönge emelésében elvitázhatlanul 
felismerhetők a nemzeti iskola- és valláspolitika 
halvány körvonalai. 

A közművelődés uj vezetőitől ezeken a té-
reken is még többet várunk. Nemcsak bátor-
talan próbálgatást, hanem erélyes és tervszerű 
cselekvést. Gyökeres fölsegítósét ez ország min-
den nemzeti kultur-tényezőjének, nevezzék azt 
bármiféle egyháznak vagy iskolának vagy más 
közművelődési intézménynek; szigorú ellenőrzés 
alá vételét minden olyan kulturális intézmény-
nek, melyekben a nemzeti szellem fejlesztése 
nem eléggé öntudatos, rendszeres és következe-
tes. A közművelődés országos vezetőinek tüd-
niok kell, hogy az egész súlyával ránk nehezedő 
nemzetiségi kérdés gyökeres megoldásának egyik 
legcélravezetőbb módja a magyar nemzeti kul-
tura minden hivatott tényezőjének s közelebbről 
a nemzeti egyházaknak és ezek kulturális intéz-
ményeinek erőteljes állami fölsegítése. Mert ha 
koncedáljuk is azt, hogy hazánkban az állam a 
legelső kul tura fentartó hatalmasság, de viszont 
az is kétségtelen tény, hogy nálunk az állam 
mellett az egyházak és községek, de különösen 



az egyházak a közművelődós terjesztésében, a 
szószék ós iskola utján a népre való nevelő ha-
tásban nemcsak társtényezők az állammal, hanem 
sok tekintetben első ós a legbefolyásosabb ténye-
zők. Tudvalevő, hogy hazánkban az egyházak 
még mindig több elemi és középiskolát tar tanak 
fenn, mint maga az állam. A közművelődés nem-
zeti irányban való fejlesztésénél tehát a nemzeti 
egyházakat, mint az állam természetes szövet-
ségeit és főmunkatársai t istápolni, erősíteni, segí-
teni: a magyar államnak első rendű érdeke. 

Ennek a nemzeti politikának egész erővel 
való erkölcsi és anyagi támogatását egyházban 
ós iskolában sürgősen várjuk és erélyesen sür-
getjük a fejében megújított vallási és közokta-
tási kormányzattól. 

A nemzeti vallási politika közelebbről azt 
kívánja, hogy a nemzettel együtt érző hazafias 
egyházak iránt szűnjék meg végre-valahára a 
magyar állam eddig tanúsított mostohasága. Az 
a visszás helyzet, melyet Eötvös Károly méltán 
»bolond állapot«-nak nevezett el, hogy t. i. míg 
az országban a Rómából dirigált uralkodó egy-
ház, meg a nemzetiségi tendenciáknak hódoló 
gör. kath. és különösen görög kel. egyház pap-
sága nemcsak tanügyi, de vallási célokra is 
milliókra menő állami javadalmazást élvez: addig 
a minden ízőkben magyar prot. egyházak nem-
csak speciális egyházi szükségleteik dolgában 
semmi állami támogatásban nem részesülnek, 
hanem még az állam helyett végzett kulturális 
céljaik előmozdítására is csak nehezen megnyer-
hető ós csekély mérvű állami segítségben része-
sülnek. A nemzeti politika nevében s a magyar 
faj megerősítése érdekében sürgetjük, sőt köve-
teljük a közművelődés új kormányzatától, hogy 
tegye vallás-politikájának egyik sarkpontjává a ha-
zafias egyházak állami megerősítését. Financialiter 
ez a legelőnyösebb (mert az államosítás húsz-
szorosán többe kerülne), társadalmilag ez a leg-
hálásabb (mert az érdekelt egyházak közérzeté-
vel és bizalmával találkoznék), nemzetileg ez a 
legbölcsebb vallás-politika (mert a magyar faj 
erősödésével ós assimiláló képességének növe-
kedésével járna.). Konkrét formában ez a vallási 
politika azt jelenti, hogy az állam törvény által 
biztosítva adjon a prot. egyházak közalapjainak 
legalább másfél millió frt állandó évi dotációt; 
hogy a lelkész-képzést segítsen egyetemi szín-
vonalra emelni ezekben az egyházakban, pl. úgy, 
hogy a theol. akadémiákat vigye be az állami 
egyetemekre stb. 

A nemzeti tanügyi politika, melyet a közokta-
tás új vezetőitől várunk, egyrészt a félben ma-
radt tanügyi kérdések végleges elintézésében, 
másrészt a sürgősebb iskolai reformok megcsi-

nálásában kell hogy álljon. Itt is, ott is elég 
sok a teendő, mert az előtérbe nyomult egyház-
politikai reformok miatt a közoktatás fejlesztése 
az utóbbi években meglehetősen stagnált. 

A félben maradt ügyek főként a középiskolai 
és az elemiiskolai oktatás terén számosak. Nincs 
még teljesen végrehajtva az 1883-iki középiskolai 
törvény. Még számos egyházi és községi közép-
iskola nem áll a jelzett törvény által követelt 
színvonalon. A felekezeti gimnáziumok állami segé-
lyezése még nincs befejezve. A középiskolák helye-
sebb területi beosztása csak épen megkezdetett. 
A nem-állami tancirok nyugdíj ügyének rendezésére 
vonatkozólag még csak épen a törvény készült 
el, magának az intézménynek megalkotása a 
legközelebbi jövő feladata. Csak a legkezdetle-
gesebb előkészítés stádiumában van az egységes 
középiskola kérdése, mely a görögpótló tanfolyam 
ügyével kapcsolatosan sürgős megoldásra vár. 

A népoktatás terén revíziót követel az 1868-ik 
évi népiskolai törvény. Csak az előkészítés stá-
diumáig jutott az 1893-ik évi nagyfontosságú 
törvény a néptanítók fizetésének 300 fr t ra való 
kipótlásáról és korpótlékkal való ellátásáról, mely-
nek keretében a legsikeresebben lehet érvénye-
síteni a nemzeti iskola-politikát. Végrehaj tás 
alatt áll a kisdedóvó törvény, melynek üdvös ren-
delkezései szintén várják azt a bölcs és tapin-
tatos szervező kezet, mely a törvényből élő in-
tézményeket formáljon. 

Ezek és más félben maradt ügyek mellett 
számos tanügyi reform is vár a közoktatás új 
vezetőire. 

Ott van mindjárt a főiskolai oktatás reformja, 
melyben a harmadik egyetem kérdése, a jogaka-
démiák törvény útján való újjászervezése, a buda-
pesti és kolozsvári egyetemeken sürgőssé vált épít-
kezések ügye, a szakférfiak által régóta sürgetett 
tancirképzés reformja stb., előbb-utóbb megoldásra 
várnak. Sőt a nemzeti iskola-politika keretébe, 
a mi sajátos nemzetiségi viszonyainknál fogva, 
be kellene vonni a lelkész-képzés, valamint a 
tanítóképzés reformját is, abban az irányban, hogy 
a lelkész-nevelő és tanítóképző intézetekkel szemben 
hatályosabb legyen az állami ellenőrzés. Mert amíg 
Karloviczán és Balázsfalván, Nagy-Szebenben és 
Gyula-Fehérvártt a nemzetiségi egyházak papjai 
és tanítói úgyszólván tervszerűleg államellenes 
ós hazafiatlan szellemben neveltetnek, addig a 
nemzetiségi izgatások sem közigazgatási, sem 
birói uton meg nem szüntethetők, meri a pópák-
ban és dászkelekben a nemzetiségi sovinizmus 
mindig újabb ós újabb apostolokat nyer. Ha gyö-
keresen akarjuk orvosolni a nemzetiségi bajt, a 
nemzetiségi szemináriumokba ós preparandiákba 



is magyar nemzeti szellemet kell oltani a köz-
oktatás országos vezetőjének. 

Mind a félben maradt ügyek, mind a meg-
kezdendő reformok terén tervszerű és öntudatos 
nemzeti iskola-politikára számítunk az uj régimé-
nél. Elvileg akkor volna a legtisztább, elmé-
letileg akkor legkönnyebb e magyar nemzeti 
iskola-politika, ha a tanügy minden fokon s úgy-
szólván egyszerre államosíttatnék. Mi azonban 
a tanügy ily rohamos és teljes államosítását teljesség-
gel nem tudnánk javasolni. Nem csak a felekezeti ér-
zékenység szempontjából, nemcsak az óriási finan-
ciális nehézségek miatt, hanem elvi szempontból 
is ellene vagyunk a közoktatás teljes államosí-
tásának. Hadd legyen meg a tanítás és nevelés 
terén is a szabad verseny! Hadd maradjon a 
nép az ő vallásfelekezetének iskolai nevelése, 
vallás-erkölcsi irányzása alatt. Az állami iskola 
felekezetnélküli színtelenségét a nép vallás-erkölcsi 
élete, mondhatnám, a népélet ethikai tar ta lma 
sínli meg. A kizárólag állami francia nevelés 
erőtlenebb, erkölcsileg lazább, mint a felekezeti 
színezetű, Vegyes angol népnevelés. Nálunk is a 
jól felszerelt s jól vezetett egyházi népiskola 
intenzivebb s a nép lelkületének és szükségei-
nek megfelelőbb nevelést ad, mint az állami, 
melyben a leggondosabb vezetés mellett is hiány-
zik az egységes vallás-erkölcsi szellem, a jellem-
képző erőteljes lélek. 

Mi a nemzeti iskolát, sajátos viszonyaink 
figyelembe vételével, két keretben párhuzamo-
san szeretnénk fejleszteni. Az állami iskolákban, 
melyek természetűknél fogva csak nemzetiek le-
hetnek, és az egyházi iskolák keretében, melyeket 
azonban hatályos ellenőrzéssel s ha szükség 
anyagi támogatással egytől-egyig nemzeti szel-
leműekké kell tenni. Az 1893-ik évi törvény 
(mely a néptanítók fizetésének állami kipótlásá-
ról szól) egészen korrekte jelöli meg a nem-
állami népiskolák nemzetivé tételének módját, 
midőn felhatalmazza a minisztert, hogy a hiányos 
népiskolákat állami erővel megerősítheti, a meg-
bizhatlan iskolákat pedig be is szüntetheti. Ez 
az indirekt államosítás valóságos propagandája 
a nemzeti népiskolának, s csak tervszerű és 
következetes végrehaj tásra van szükség, hogy 
a népiskola egy emberöltő alatt teljesen nem-
zeti iskolává vá l jék ; másfelől meg a hazaíias 
egyházaknak sértetlenül meghagyja az eddig 
élvezett iskolai autonómiáját s csak azt kívánja 
tőlük, hogy a törvénynek megfelelő népiskolát 
tar tsanak fenn. 

A mi minket protestánsokat illet, mi a val-
lás- és közoktatásügy új vezetőit teljes bizalom-
mal fogjuk támogatni mindaddig, míg egyházban 
és iskolában, a fentebb vázolt módozatok szerint 

nemzeti politikát csinálnak. A magyar protes-
tant ismus mindig együtt érzett a nemzettel s a 
nemzeti aspiratióktól idegen szellemű felekezeti 
politikát soha sem űzött. Most a megváltozandó 
egyházpolitikai viszonyok között is a r ra törek-
szik, hogy a saját vallási és tanügyi politikája 
a nemzetével közös alapon és a magyar köz-
művelődéssel összhangzásban munkálja az egy-
ház és a haza felvirágozását. 

Bizalommal és jó reménységgel üdvözöljük 
a vallási és közoktatási kormányzat új vezér-
férfiait ! 

Sz. F. 

A theologia egyházi és tudományos 
jelentősége. 

I. 

Nem kecsegtetem magam azzal, hogy olvasóink közül 
sokan lesznek olyanok, kik e cím láttára érdeklődéssel 
fognak hozzá dolgozatom elolvasásához. 

Már maga ez a műszó > theologia«, melyre még 
csak magyar elnevezésünk sincsen, olyan természetű, a 
mivel nem mindenki van tisztában. Még szakemberek is 
akadnak, kik nem éppen helyesen fogják föl a theologia 
hatáskörét, feladatát; a művelt laikusok pedig (hogy egye-
bekről ne is szóljunk) éppenséggel bizalmatlanul fogadják 
s kicsinylő lenézéssel fordulnak el tőle. 

Eszembe jut a nagy Goethe, miként nyilatkozik a 
theologiáról világhírű művének, Faustnak első jelenetében. 
A fellépő Faust, miután elmondja, mi mindent tanult már 
ő összevissza hiába, így kiált föl: »Sajnos, még theolo-
giát is !« 

Ez a felfogás nagyon el van terjedve. 
Pedig éppen nekünk protestánsoknak kellene meg-

becsülnünk a theologiát. 
Most éppen azt szeretném kimutatni, milyen nagy 

jelentősége van nálunk protestánsoknál a theologiának 
mind egyházi, mind tudományos tekintetben. 

Szeretném, ha le tudnám kötni szíves olvasóink 
figyelmét. A tárgy megérdemli. 

Theologia és egyház a legszorosabb viszonyban 
vannak egymással, nemcsak áthatják, hanem egyenesen 
föltételezik egymást. 

A keresztyénség a kulturvilág vallása, tisztán szel-
lemi, s mint ilyen egyetemes, a benne foglalt igazságok 
egyetemes érvényűek. Ilyen igazságokat csak az egyete-
mes kultura magaslatán, tehát tudományos eszközökkel 
lehet képviselni s terjeszteni. 

Az a testület, mely ez egyetemes örök érvényű igaz-
ságok alapján alakult meg szerves egészszé: az egyház, 
tudományos eszköze pedig, melylyel a maga igaz valóját 
kifejezi, szellemi életét nyilvánítja, létének alapföltételeit, 
egyetemes igazságait hirdeti, terjeszti: a theologia, vagyis 
azon tudomány, mely a keresztyén vallás összes szellemi 
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javait mint szerves egészet foglalja magában, de úgy, 
hogy részleteiben is külön-külön kisebb egészet alkot. A 
theologia a törzs, az egyes theologiai tudományok az ágak 
s az egész a Krisztusban való élő hit humusában gyö-
kerezik. 

A Krisztusban való élő hit közössége, vagyis az 
egyház tehát nem nélkülözheti azt az eszközt, mely az 
ő orgánumát képezi, melynek segítségével hat és nyilvá-
nul a szelleme. 

A theologia mindenekelőtt az egyház belső életére 
vonatkozik. 

A keresztyén vallás, mint az isteni kijelentés műve, 
nem jött létre egyszerre, mint kész, befejezett egész, hanem 
lassanként, a történeti fejlődés törvényei szerint. E fejlő-
dés fokozatai időről-időre irott forrásokban nyertek ki-
fejezést. Ezek a források a keresztyén vallás okiratai, 
melyeket helyes történeti érzékkel kell megvizsgálnunk, 
mert csak így fejthetjük ki rendszeresen a keresztyén hit 
igazságait. 

Ez csak tudományos módon, tudományos eszközök-
kel lehetséges, vagy más szóval: a theologia segítségével. 

Továbbá azzal is meg kell ismerkednünk, hogy a 
keresztyén vallás hogyan hatotta át a történelem egyes 
népeinek szellemi életét, mikor és miképen alakította meg 
egyházát a különböző népek történeti fejlődésében. 

Ez is csak a theologia segítségével lehetséges. 
Theologia és egyház tehát oly viszonyban vannak 

egymással, a mit kölcsönhatásnak nevezhetünk. Nem jó 
szó, de rövidség okáért tartsuk meg. 

Ezt a kölcsönhatást azonban nem úgy kell érteni, 
mintha a theologia az egyház fundamentoma volna. Hogy 
mennyi kárt okoztak az úgynevezett »tiszta tan«- hívei 
a reformáció egyházainak, az a XVI. század második felé-
nek s a XVII. századnak, mint ^protestáns középkorinak 
történetéből eléggé ismeretes. E korszak protestáns egyhá-
zaiban a hitélet helyét az exclusiv theologiai iskolaszellem 
foglalta el. Az a különbség, mi az evangéliumi hit és a 
theologiai tan között van, teljesen elmosódott, s az egy-
házat, mint a Krisztusban való hit közösségét a »theolo-
gusok egyháza* váltotta föl. Az evangéliumot nem tekin-
tették isteni üdvözítő erőnek, hanem Istenről szóló tudo-
mánynak. 

A pictismus emelte újra érvényre azt a sarkalatos 
alapigazságot, hogy a keresztyénség —- benső lényegét 
tekintve — nem tan, hanem crö, világosság és élet. 

Ezt nem szabad összezavarni, 
A keresztyénség olyan megújító és üdvözítő életerő, 

mely kevesebb theologiai ismeret mellett is áthatja a maga 
híveit. Hit és evangéliumi vallásosság, keresztyén egyhá-

•zias élet fölötte áll minden theologiai ismeretnek, valamint 
hogy az igehirdetésnek is, s bármely más pastorális mű-
ködésnek életadó forrása első sorban nem a theologiá-
ban van. 

De a milyen károsan hat a theologiai tudománynak 

túlbecsülése, ép oly kevéssé szabad az egyházban való 
jelentőségét félreismernünk. 

A theologia az egyház belső életösztönéből kelet-
kezett. Csak is a theologiai tudomány segítségével jöhet 
az egyház teljes tudatára saját lényegének, ez fejti ki 
történetét, mutatja ki létfeltételeit, élettörvényeit és feladatát. 
Hogy a keresztyénség mélységes gazdagságát rendszeresen 
megismerhessük s hogy azt a gyakorlati egyházi életben 
gyümölcsözővé tehessük, ezt csak a theologia eszközöl-
heti. A keresztyén hitigazságokat a theologia foglalja egye-
temes érvényű s általánosan megérthető formákba s ülteti 
át a közös egyházi tudatba. 

Egyik életszükséglete az egyháznak az is, hogy a 
speciális keresztyén hittartalom mindazzal, a mi már 
általános emberi, vagy másszóval: az embernek úgyne-
vezett világi életével, tehát magával a társadalommal 
szorosan egybeforrjon, mert e hitnek az a feladata, hogy 
az emberi életet minden téren áthassa és megszentelje. 
De hogy ezt tehesse, ahhoz nem elég az egyház gya-
korlati működése, mert ez csak üres formákhoz, gépszerű 
egyházi cselekvésekhez vezetne, a mint ezt a katholikus 
egyházi életben mindenütt tapasztalhatjuk, hol a forma 
a lényeges. Az egyháznak arra a célra, hogy az ember 
egész valóját, összes működését, szóval egész életét áthassa, 
szüksége van a maga tudományos eszközeire is, szüksége 
van a theologia mélyreható működésére. Az egyháznak 
mindig teljesebben és tökéletesebben kell merítenie az 
isteni üdvkijelentés tiszta, élő forrásaiból, névszerint az 
ó-és új-szövetségi szent iratokból, mert mindenekelőtt arra 
van szüksége, hogy tiszta tudata, teljes tájékozottsága le-
gyen a maga külső és belső történeti fejlődéséről és e fej-
lődés eredményeinek teljes és szerves egészéről. 

De ha csak a nyilvános egyházi élet gyakorlati fel-
adatait veszsziik is tekintetbe, míg ezek is elvi és tör-
téneti kérdésekre vezetnek vissza, a mi szintén csak 
a theologia segítségével lehetséges — lévén a theologia az 
a tükör, a melyben az egyház — a maga fejlődésének 
koronkénti stádiumaiban önmagára ismer. 

Itt azt lehetne ellenvetni, hogy az a tükör nem 
mindig tiszta, mert a történelem bizonyítja, hogy a theo-
logia gyakran tévedett s tévedéseinek az egyház gyakor-
lati életében veszedelmes következményei voltak. Sőt, hogy 
tovább menjünk: az egyház gyakorlati, valláserkölcsi éle-
tének tévedéseit az uralkodó theologia is visszatükrözte 
s ilyenkor a ker. igazságoknak, a keresztyénség igazi fej-
lődésének hű tükre nem lehetett. 

Bizony igaz! hisz a tükör lapját is néha szenyfolt 
éri, por vagy gőzpára lepi be és a tükör nem mutat 
tisztán. 

Csakhogy a tükröt ilyenkor meg kell tisztítani, le 
kell törölni lapjáról azt, a mi ráüllepedett s a tiszta látást 
zavarja. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 



i s k o l a ü g y . 

A »Tanítók Háza« ügye. 
Az a jelentés, melyet alábbiakban a »Tanítók Háza* 

ügyének mai állásáról teszünk, az első pillanatra bizonyára 
csüggesztő hatással lesz az ügyet oly szép lelkesedéssel 
felkarololó tanítóságra; de meg vagyunk győződve, hogy 
ezt a pillanatnyi első hatást az erős akaratnak az az 
impozáns elhatározása fogja felváltani, a mely a hirtelen 
megakadást az eddiginél is erőteljesbb és gyorsabb hála-
adássá fogja változtatni. 

A »Tanítók Háza« ügye mai állásának hű képét a 
legrövidebben e néhány szóval lehet adnunk: a főváros 
a »Tanítók Háza* részére nem adott telket. 

Ennek a története pedig — részletesen és híven 
előadva — a következő: 

Az »Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület* a fővárosi 
többi egyesületekkel egyetértőleg 1893. február 4-én kér-
vényt adott be a városhoz az iránt, hogy a VIII. ker. 
Köztemető-út és Alföldi-utca sarkán levő városi telek 
engedtessék át ingyen a »Tanítók Háza« építésére. 

E folyamodásban kötelezte magát az egyesület arra, 
hogy: 1. a hivatalos jellegű Budapesti Tanítótestületnek 
— mely éveken át egyik iskolából a másikba vándorol s 
tantermekül használható helyet foglalt el, míg végre teljesen 
helyiség nélkül maradt, mi által könyv- és irattára, valamint 
bútorzata is veszendőbe megy — a létesítendő épületben 
helyiséget bocsát rendelkezésére; 2. a >Tanítók Házá«-ban 
a székes-főváros árvaházaiból kikerülő és magasabb tan-
intézeteket látogató bizonyos számú ifjúnak ingyenes vagy 
mérsékelt díjú helyet tart fenn; 3. az esetben, ha a fő-
város az építésre pénzsegélyt is nyújtana, minden 3000 frtnyi 
segélytőke után egy-egy fővárosi tisztviselő valamely árva-
házban nevelt tanuló-gyermekének felvételét biztosítja az 
egyesület. 

A város pénzügyi és gazdasági bizottsága e kérel-
münket teljesítendőnek mondotta; a törvényhatósági köz-
gyűlés azonban a tanács javaslatára nem az általunk 
kért telket, hanem a X. kerületi tisztviselő-telepen az 
Elnök- és Tanács-utca sarkán levőt szavazta meg; tehát 
oly helyen, a mely — rendkívül távol esvén úgy a fő-
és szakiskoláktól, mint a tanítók működési helyétől — a 
kitűzött célra feltétlenül alkalmatlan, s így e helyre a 
»Tanítók Házát« (az e célra szükséges tetemes költségek 
teljesen hiábavaló kidobása nélkül) még abban az esetben 
sem lehetett volna felépíttetnünk, ha azt minden feltétel 
nélkül bocsátották volna rendelkezésünkre. Pedig a hely 
abszolút alkalmatlan volta mellé még a feltételek rendkívül 
súlyos természete is sorakozott. 

E feltételek a maguk teljességében így szólnak: 
í. »Tartozik az »Eötvös alap országos tanítói egye-

sület* a létesítendő »Tanítók Házában* a székes főváros 
árvaházaiból kikerült és magasabb tanintézeteket látogató 
— az előírt feltételeknek egyébként is megfelelő — három 
ifjú részére ingyenes helyeket fentartani s őket ott minden 
díjfizetés nélkül teljes ellátásban részesíteni mindaddig, 
míg az illetők tanulmányaikat be nem fejezték. 

A mennyiben a székes-fővárosi árvaházak ily ifjakat 
kellő számban nem szolgáltatnának, ez esetben a fentartott 
három alapítványi hely bármelyikére fővárosi tisztviselők 
és szolgák — magasabb tanintézeteket látogató — árva 
gyermekei is kinevezhetők, az illető ifjak kinevezésének 
joga minden esetben a székes-főváros tanácsát illetvén*. 

2. »Köteles a nevezett egyesület a hivatalos jellegű, 

a népoktatási törvényen alapuló »Budapesti Tantestület* 
részére a létesítendő épületben teljesen ingyen olyan hiva-
talos helyiséget rendelkezésére bocsájtani, hogy e testűlet 
abban könyv- és irattárát, továbbá bútorait is megfelelő 
módon elhelyezhesse.* 

3. »A telek kizárólag a »Tanítók Háza« céljára 
használható, mert különben az a rajta levő épületekkel 
a székes főváros tulajdonába visszaszáll.* 

4. »Mindezen feltételek telekkönvviieg biztositandók. < 
»Végre a közgyűlés a pénzügyi és gazdasági bizottmány 
és a tanács indokolt javaslata alapján folyamodó egyletet 
a létesítendő »Tanítók Háza* építkezési költségeihez való 
hozzájárulás iránti kérelmével elutasítja.« 

Az >Eötvös-alap-egyesület« tehát újabb kérelmet 
nyújtott be a főváros tanácsához, melyben bejelentette 
azon sajnos kénytelenséget. hogy a megszavazott telket, 
mint a »Tanítók Háza« céljaira teljesen alkalmatlant, nem 
fogadhatja el; azt kérvén egyúttal, hogy a kért, de meg 
nem kapott telek helyett legyen kegyes a város Budán 
adni telket a Rác fürdő közelében részben már kisajátított, 
részben pedig legközelebb kisajátítandó házak helyén. 

Ez az újabb folyamodvány részletesen kifejtette, 
hogy a város végső szélén, mindentől távol eső helyen 
a »Tanítók Házá*-hoz fűzött egyetlen cél sem volna meg-
valósítható. És kimutatta azt is, hogy a megszavazott 
telek által nyújtandó kedvezményért viszonszolgálatul ki-
kötött feltételek sem állanak arányban ezen telek értékével. 

Ha ugyanis a megszavazott 820 • ö l nagyságú te-
rület ölét 20 írtra becsüljük is (hivatalosan csak 12 frtra 
van becsülve) az egésznek mai értéke 16,400 frt. Ha 
már most a »Tanítók Házá«-ban teljes ellátásban része-
sítendő három ifjúnak egy évi összes tartásdíját együtte-
sen csak 1000 frtra teszszük. a »Budapesti Tanítótestület* 
által használandó helyiségek évi bérét — fűtést, világítást 
és takarítást is beleszámítva — szintén csak 1000 írtban 
állapítjuk meg: az egyesület által nyújtandó viszonszol-
gálat évi 2000 frt értékű lenne; ez pedig nem 16,400, 
hanem 50,000 frtnyi tőkének a 4%-os kamatja. Vagyis 
az egyesülettől kívánt viszonszolgálat értéke 33,600 frttal 
lenne több, mint a mennyit a telkek értékében a főváros-
tól kapna. 

Már az ilyen feltételeknek a teljesítése egymagában 
is nagyon ingataggá tenne a >Tanítók Házá*-hoz kötött 
egyéb célt még azon esetben is, ha e céloknak egészen 
megfelelő telekért volnának azok kikötve; mennyire fokozza 
hát e feltételeknek az elfogadhatlanságát az a körülmény, 
hogy oly telekért kínálják cserébe, a hol a >Tanítók 
Házá«-t felépítenünk az ehhez fűzött összes céljainak 
előleges eltemetése nélkül teljes lehetetlenség. Hiszen az 
egyesület az első kérvényben elvállalt kötelezettségeket 
annak a némi viszonzásával ajánlotta fel, hogy a »Taní-
tók Háza* céljainak megfelelő helyen kap telket a fő-
várostól. 

A feltétlen lehetetlenségek sorába tartozott tehát, 
hogy az »Eötvös-alap-egyesület« a megajánlott telket el-
fogadja (maga a ^Budapesti Tanítótestület* is így nyilat-
kozott) s másként cselekedjék, mint a hogyan cselekedett. 

Hogy a második folyamodás sikerét annál jobban 
biztosítsa, az egyesület a tüzetesen indokolt kérvényt 
nyomtatásban előlegesen megküldötte a főv. törvényható-
sági összes tagjainak, kérvén mindegyiknek támogatását. 
Az eredmény azonban — sajnos — az lett, hogy a tanács 
javaslatára a közgyűlés ezúttal feltétlenül elutasító hatá-
rozatot hozott, s ennek következtében már-már azon be-
fejezett tény előtt állunk, hogy a * Tanítók Háza< a főváros 
területén ingyenes városi telket nem kaphat. 

Ez a mai helyzet, s ez a helyzet története. 



Hogy megakadás ez, még pedig komoly megakadás 
azon nagy és nemes célok útján, melyek szemeink előtt 
lebegnek, azt tagadni hiába való volna; de a helyzetet a 
»Tanítók Háza* eszméjének megbukásaként tekinteni: az 
több volna a kishitüségnél. 

Lehetetlen az egészet másnak, mint intésnek a Gond-
viselés végzete részéről tekintenünk, hogy a tanítóság az 
eddiginél is nagyobb lelkesedéssel és akaraterővel karolja fel 
az ügyet. Eszmék, nagy célok történetében szüntelenül ismét-
lődő eset, hogy a kisebb és nagyobb akadályok végeredménye 
csak az, hogy az általunk támasztott kettőzött akarat és 
hatványozott erély csak sietteti az eszme valósulását, a 
célok elérését Nemcsak erős hittel hiszszük. de egész meg-
győződéssel látjuk, hogy a mi elénk gördült, nem remélt 
akadálynak is az lesz az eredménye. Mert bízunk a ma-
gyar tanítóság kipróbált lelkesedésében, bízunk az egész 
magyar társadalomnak a nemes célok nehéz pillanataiban 
soha meg nem ingó nagylelkűségében, hogy célunk meg-
valósítása felé most tízszeres erővel fogunk haladhatni. 

A »Tanítók Háza* fel fog épülni. 
Ha telket ingyen nem kapunk, szerezni fogunk pén-

zért. Mert a gyámoltalanság netovábbja volna tőlünk, 
mindnyájunktól, ha ilyen célokat egy telekérték akadályán 
el tudnánk ejteni. 

Erről hát szó se jöjjön senki ajkáról se. 
De hangozzék fel a lelkesedés szava; hangozzék fel 

az akadályt nem ismerő akarat szava: »Tanítók Háza* 
lesz, mert lennie kell, mert akarjuk, hogy legyen. 

És lesz. És hirdetni fogja a mai tanítónemzedék 
dicsőségét, kötelességtudását, emberszeretetét, hazafiságát. 
És hirdetni fogja tetteink által utódainknak azt az örök 
igazságot, hogy: » 

»Vállhoz a vállat! s a nap alatt 
Nincs, ki ledöntse e sziklafalat.* 

Budapesten, 1894. julius hó 9-én. 

Szabó B. László, Béterfy Sándor, 
jegyző. elnök. 

t á r c z a . 
Budapesttől Londonig. 

Emlékezés a keresztyén ifjúsági egyesületek XIII. világkongresszusára. 

IV. 
Népek, nyelvek ágazatok. A párisi alap. Az internationalis bizott-
ság. Öreg ifjak. Bernadotte herceg A népek, nyelvek és ágazatok 
jönnek Budapestre. A Westminster-Abbev. A megnyitó istenitisztelet. 
A küldöttek fogadtatása. The venerable Archdeacon, Sinclair be-

széde. Mr. Perin. It must be a reality. 

Találkoztam is. De nemcsak a franciákkal találkoz-
tam, hanem úgy tünt fel előttem, mintha Londonban 
valami az újtestamentomi jelenések látójának csodás láto-
másaiból valósult volna meg, a ki azt irta egykoron: 
azután tekinték és ímé vala nagy sokaság, melyet senki 
meg nem számlálhatna, mindet, nemzetségből, ágazatból, 
népek és nyelvek közül és állanak vala a szék előtt és 
a Bárány előtt, fehér ruhákba öltözve és kezeikben pálma-
ágak és kiáltanak vala nagy szóval, mondván: >Az idves-
ség a mi Istenünktől vagyon, a ki a székben ül és a 
Báránytól«. Már junius 30-án nagy volt a tolongás az 
óriási Exeter-Hall-nak, a londoni keresztyén ifjúsági egye-

sületek egyik palotájának csarnokában és termeiben. A 
kongresszus főorganizátora, Mr. Pultewill járt-kelt min-
denfelé s váltott szót száz meg száz emberrel, teljesítve 
minden kérést, nem felejtve el egy megbízást sem. Sokan 
azt tudakolták, hol kell a megbízó leveleket átadni? Erre 
nézve tudni kell, hogy a keresztyén ifjúsági egyesületek 
kongresszusain csak azoknak az evangéliumi ifjúsági egye-
sületeknek megbízottai bírnak határozati joggal, a melyek 
az úgynevezett párisi alapot elfogadták. Az első kon-
gresszus ugyanis, mely Párisban 1855 ben tartatott, ki-
mondatta, hogy távol minden szűkkeblű felekezetiességtől, 
de egyúttal távol minden kétesértékű latitudinárizmustól 
is, mindazokat az ifjúsági egyesületeket kebelébe fogadja, 
a melyeknek tagjai a Jézus Krisztust, az isteni Megváltót 
hitük alapjának tekintik s hitöket határozott keresztyén 
élettel igyekeznek megbizonyítani. E határozat alapján a 
keresztyén ifjúsági egyesületek kötelékéből ki vannak zárva 
azok az egyesületek, a melyek, mint pl. a baptisták, csak 
egy felekezet köréből toborzzák tagjaikat s így exclusiv 
felekezeti jellegűek. De egyúttal ki vannak zárva azok 
az ifjúsági körök is, a melyek a positiv evangéliumi 
keresztyénséget szégyenlik s inkább szórakoztatni, mint 
a Krisztusnak megnyerni akarják az iíjakat. A kongresz-
szus összejövetelein azonban szívesen látnak mindenkit, 
a ki, ha nem megbízott is. érdeklődik az ifjúsági egyesü-
letek nagyszerű munkája iránt s egyik vagy másik evan-
géliumi ifjúsági egyesületnek tagja. így lehet aztán meg-
érteni, hogy a londoni kongresszuson több, mint 1700 
ember vett részt, de csak körülbelől 700 birt szavazati 
joggal. Ez a 700 ember valami fél millió ifjút képviselt, 
olyan ifjút, a ki hisz a megfeszített és feltámadott Krisztus-
ban s a ki munkás az Isten országában! 

Még csak azt kell megjegyeznem, hogy a keresztyén 
ifjúsági egyesületek internationalis bizottságának minden 
tagja, mint ilyen, szavazati joggal bir a kongresszuson. 
E bizottság tartja kezében az ifjúsági egyesületek főveze-
tését. Nem valami uralkodó testület, hanem inkább arra 
való, hogy a gyengébb, szegényebb egyesületekre a gaz-
dagabbak figyelmét fölhívja, a nem-protestáns országokban 
az evangélium ügyét ifjúsági egyesületek alapításával elő-
mozdítsa, a hanyatló, visszaeső egyesületeket erősítse, a 
kongresszusokat előkészítse s azok határozatait végre-
hajtsa. E bizottság székhelye Genf s tagjai is fele részt 
genfiek, kálvinisták és lutheránusok. A genfi tagok képe-
zik a központi bizottság végrehajtó osztályát. E tagokon 
kívül minden országnak van egy képviselője a központi 
bizottságban s a képviselők a tanácsadó osztályt alkotják, 
levélben érintkeznek a genfiekkel, azonban a bizottság 
ülésein, ha azokon részt vehetnek, szavazati joguk van. 
Mondhatom, az ifjúsági egyesületek vezetőinek nagy tapin-
tatára vall, hogy e központi bizottság székhelyét egy kis 
semleges ország nagy történeti múlttal biró városába tették 
s ezáltal emberi természetünkhöz tapadó sok féltékeny-
ségnek elejét vették. 

A londoni kongresszust e bizottság ülése nyitotta 
meg. Július 1-én, péntek d. u. 4 órakor gyűltek össze a 
tagok az Exeter-IIall egyik kisebb termében. Az elnök 
Tophel, genfi református lelkész. Szikár, száraz arc. Bete-
ges testben erős lélek. Valamikor hallottam egy prédiká-
cióját. A genfi tón, Ouchy mellett, egy hajó kazánja szét-
robbant s a forró gőz valami negyven utast tett tönkre. 
Ez történt, ha nem csalódom, szombaton s már másnap 
Tophel, megragadva az alkalmat, egy igazán a vesékig 
és velőkig ható prédikációban azt fejtegette, hogy ily 
borzasztó szerencsétlenségek nem az Atya akaratából 
vannak, hanem az emberek bűnei miatt, az emberek 
könnyelműsége miatt, azok miatt, a kik soha nem kér-



dezik, van-e jövő élet, van-e magasabb életcél, van-e 
nyomor, a mit enyhíteni kell ? Most ezer meg ezer lélek 
döbben meg, kérdez, kutat s így a kegyelmes Isten fel-
használja ama borzasztó szerencsétlenséget is s az ő hí-
veinek is fel kell használniok, hogy feleljenek az emberek 
kérdéseire s jobb útra vezessék azokat, a kik eddig tel-
jesen elmerültek a világban. E prédikációt ugyan egyszer-
nél többször nem lehetne elmondani, de azért merem 
állítani, hogy többet ért ez az egy prédikáció, mint azok 
a prédikációk mind együttvéve, a melyeket akárki, akár-
hol s akárhányszor elmondhat. 

De hova tévedtem ? Hiszen nem a genfi Oratoire-
ban járunk, hanem az Exeter-Hall egyik gyüléstermében. 
És Tophel lelkész nem prédikál ékes francia nyelven, 
hanem töri az angol nyelvet s úgy elnököl. Mellette job-
bára idősebb, sőt őszbe borult férfiak ülnek. Jobb oldalán 
James Stokes, az a gazdag és buzgó amerikai, aki 400.000 
franc-ot adott a párisi ifjúsági egyesületnek. Balfelől az 
öreg Sir George Williams. Azután jőnek Mr. Morne, az 
északamerikai és canadai, Mr. Mills, az angol ifjúsági egye-
sületek szövetségének főtitkárai. Ott van Tardy is, a bécsi 
»Consistorialrath«. Azután Bacli, lyoni lelkész, Schulthess, 
stockholmi tanár, Barde, genfi tanár, Favrc, geníi gazdag 
birtokos, a ki nagyszerű evangélizáló tevékenységet fejt 
ki hazájában és még többen. A mint körülnézek, ugy 
elgondolkodom. Hisz ezek az emberek mind öreg urak 
már. Talán Sillem, a holland képviselő az egyetlen köz-
tük, a ki még évei számára nézve is ifjúnak mondható. 
Még Ön is, tisztelt barátunk Fermaud Károly, hiába »örök 
ifjú«, azért Ön is erősen halad az 50 felé s ugyancsak 
őszül. És mégis ezek az öreg urak s velük együtt még 
száz más, egész lelkesedéssel vesznek részt az ifjúsági 
egyesületek munkájában. Bizonyára, nemcsak az ifjak 
iránti szeretet birja őket arra, hogy az ifjakért fáradja-
nak, áldozzanak s életöket azok javára való forgolődásban 
töltsék el, hanem a bölcseség is, a mely azt súgja nekik, 
hogyha ők az ifjúságot s különösen az intelligens ifjúsá-
got megnyerik a Krisztusnak, akkor egész nemzetüket 
megnyerték. De még egy gondolatom támadt. A mint úgy 
elnéztem a tisztes arcokat, az jutott eszembe, hogy jobban 
oda illenék közéjök Magyarország képviselőjének Szilassy 
Aladár. De erről majd a legközelebbi kongresszuson be-
széljünk többet, most figyeljünk az elnökre, a ki imára 
hí fel. A gyűlés azután nem tart soká. Kijelölik a kon-
gresszus elnökét, a ki persze George Williams, alelnökeit 
a business-committee tagjait. Ez a business-committee a 
kongresszus rendező bizottsága. Azután a svéd képviselő 
bejelenti lemondását s ajánlja maga helyett Bernadotte 
herceget, a svéd király kisebbik fiát, a kiről mi magya-
rok is tudunk annyit, hogy le kellett mondania a királyi 
hercegségről, mert Munck kisasszonyt vette »szeretetből 
feleségül«, a kinek a neve előtt még csak egy Br. vagy 
Gr. sem volt. Azt természetesen a mi hírlapjaink nem 
közölték, hogy Bernadotte herceg a svéd keresztyén ifjú-
sági egyesületek főembere és általában minden keresztyén 
munkában tevékenyen vesz részt és szintén tart házi 
áhítatot,, ámbár nem orthodox theologiai tanár. Hanem 
furcsa királyfi is ez a Bernadotte herceg. Mikor nemcsak 
sok herceg, de még sok Br. és Gr. úr is a maga rangja-
beli kisasszonyt feleségül veszi, szép, egyházi kötéssel, a 
Munck kisasszonyokkal pedig aztán régi módi szerint 
polgári házasságra lép. A kongresszus folyamán magam 
is megismerkedtem a herceggel s mondhatom, előre örülök 
már, hogy 1896-ban a magyar közönségnek is bemutat-
hatom. 

A Magyarországba jövetel is egy külön tárgy volt 
a bizottság gyűlésén. Abban az üdvözlő iratban ugyanis, 

a melyet a budapesti ref. ifjúsági egyesület küldött a 
kongresszusra, ki volt fejezve a remény, hogy 1896-ban, 
a mikor Magyarország ezredéves fennállásának örömün-
nepét üli, a keresztyén ifjúsági egyesületek internationalis 
bizottsága is meg fogja tisztelni Magyarországot. Az üd-
vözlő iratnak e reményt kifejező sorait élénk éljenzéssel 
fogadták s elhatározták, hogy 1896-ban Budapesten tar-
tanak egy gyűlést. Akkor azután láthatjuk Bernadotc 
herceget is, mert hiszen talán mondanom sem kell, hogy 
e kitűnő férfiút a bizottság és később a kongresszus is 
örömmel fogadta el Schuthess tanár utódjául. 

Mire a bizottság gyűlése véget ért, akkorra már a 
Westminster-Abbeybe, London egyik legszebb góth stylban 
épült templomába sereglett az ifjúság s a ki még a kon-
gresszus tagjain kívül ticket-et, jegyet birt kapni. így 
is zsúfolásig megtelt a híres templom, a melynek kriptái-
ban ott nyugosznak Anglia legnevezetesebb hőseinek, 
királyainak, tudósainak és költőinek hamvai. A fehér és 
piros rózsa küzdelmeiről a York és Lancaster-ház tagjai-
nak földi maradványai azt beszélik, hogy azok az ádáz 
harcok, a melyek a hatalom és gazdagság megszerzéseért 
folytak, oly hiábavalók. Erzsébet és Stuart Mária is békén 
pihennek egymás mellett s hirdetik, hogy a nőnek a túl-
ságos keménységtől is, a nagy lágyságtól is óvakodnia 
kell. De ki tudná leírni mind azt a gondolatot, a mit az 
a számtalan sok sírbolt és felirat kelt az emberben. Csak 
négy nagy nevet említek hát. Mindenik ragyogó csillag 
a maga egén. Mindenik typikus angol. A négy nagy ha-
lott: Gromwell, az államférfi, a kinek a hamvait ugyan 
kiszórták a restauráció után, de a ki szintén a Westminster-
Abbey-ben talált egy ideig nyughelyet, azután Neivton 
a tudós. Tennyson a költő és Livingstone a hittérítő. 
Mindenik nagy dolgokat vitt véghez, az egyik akaratával, 
a másik eszével, a harmadik képzeletével, a negyedik 
hitével, szivével. Mindenik égbetörő hatalmas szellem volt 
s hamvaik, akárhol is azt hirdetik, hogy nagy az angol 
nép dicsősége. E dicsőség ragyogta be a keresztyén ifjú-
sági egyesületek kongresszusának megnyitó istenitisztele-
letére összegyűlt közönséget. Az istenitisztelet olyan válto-
zatos, presbyierianus lélekre nézve itt-ott fárasztó, de 
mindvégig evangéliumi szellemű istentisztelet volt, a milyen 
az angol püspöld egyházban szokásos. íme, a következő 
részei voltak: 1. Ének. 2. Fölhívás (egy kanonok által) 
a bűnök megvallására. 3. Bűnvallás. 4. Bűnbocsánat hir-
detése. 5, Miatyánk. 6. Antiphonia. 7. Két zsoltár. 8. Biblia-
olvasás (I. Ján. II, 1—17.) (a diakónus olvasta.). 9. Kar-
ének (ez igazán gyönyörű volt s a presbyterianus lelket 
is élesztette.). 10. Hitvallás. 11. Anthiponia. 12. Imaolva-
sás. 13. Ének. 14. Bövid, szabadon mondott ima, a melyet 
már a püspök mondott a szószékben. 15. Prédikáció, tar-
totta a londoni püspök. 16. Karének. 17. Ima minden 
emberért. 18. Az általános hálaadás. 19. Chrisosthomus 
imádsága. 20. Karének. 21. Az áldás. 22. A hétszeres 
Amen, melyet az áldásosztás után a gyülekezet énekelt. 
A püspök beszédének alapigéi I. Ján. II, 14. versében 
ekként vannak megírva: Írtam néktek, ifjeik, mivelhogy 
erősek vagytok és az Istennek beszéde lakozik ti bennetek 
és ama Gonoszt meggyőzének. A beszéd egyszerű volt, 
az előadás minden cikornya nélküli. A londoni püspök 
általában úgy szokott beszélni, mint egy jó édes atya. 
Az istenitisztelet után az Exeter-Hall nagy termébe gyűl-
tünk össze. Itt már együtt lehetett látni a népeket és 
nemzetségeket. Körülbelől 800 angol küldött, 300 német 
s azután több mint 100 — 200 amerikai, svéd és sweitzi, 
meg egy jó csomó holland, francia küldött közt lehetett 
látni itt-ott elszórva egy-egy hinduh-t, kamerunit, olaszt 
spanyolt s — magyart. Hejh! mi is lehettünk volna olyan 



evangéliumi néppé, mint az angol. Őseink a XVI. század-
ban jól megtörték hozzá az útat. 

De ime, jő az elnök. Sir George Williams s utána 
Sinclair. Az egyik londoni fődiákonus, a kinek a hiva-
talos címe »Venerable«, míg a diakonus-é : Very Reve-
rend, a püspöké : Right Reverend and Right Honourable 
The Lord Bishop. 

A mikor az elnök az emelvényre ér, óriási éljenzés 
támad, mert az angolok vallásos összejövetelek alkalmá-
val is éljeneznek, kendőket lobogtatnak, tapsolnak, lábaik-
kal dobognak. Azután csend lesz. A lelkek egy szép ének 
elzengése után, három imában szárnyalnak a Mindenható 
trónusához. Tophet lelkész franciául, Krummacher elber-
feldi superintendens németül s dr. Ncwmann Hall angolul 
imádkozott. Egyik ember ezt érti, a másik a másikat, de 
az Ámen-t rámondja mindenikre mindenik. Azután az 
elnök szól s elmondja, hogy üdvözli az ifjakat a miniszter-
elnök, London városának Lord-Mayor-je s minden angol. 
Később még az angol királynőtől is érkezett üdvözlő sür-
göny, a ki George Williamsnak a lovagi méltóságot ado-
mányozta, a mire az öreg szerényen azt jegyezte meg, 
hogy ő e kitüntetést, csak, mint az ifjúsági egyesületek 
képviselője kaphatta. Az elnök üdvözlő szavai után kö-
vetkezett azután Sinclair, fődiákonus tartalmas Isten 
hozott-ja. A tiszteletreméltó fődiákonus három nyelven 
szólt s kifejtette, hogy mily nagyszerű fejlődést mutat-
hatnak fel az ifjúsági egyesületek. Azután elmondta, hogy 
a keresztyén ifjúsági egyesületek a keresztyén egységnek, a 
Róma zsarnoksága s bitorlása elleni protestációnalc, az egyet, 
papság elveinek (kérem, evangélisták ellen zúgolódó presby-
terianus atyámfiai, ezt egy episcopalis főpap mondta) s 
a testvériség nagy eszméjének kifejezésre juttatói. Azután 
még Lord Kinnaird, egy skót főúr üdvözölte az össze-
gyűlteket Skócia nevében. Gr. Bernstoff a continensen 
lakók nevében mondott köszönetet, dr. Cuyler pedig Amerika 
egyik legkiválóbb prédikátora, egy igazán kedves öreg ur, 
a ki nem akart beszélni, de a kit addig unszoltak, míg 
mégis felemelkedett, röviden, de velősen így szólt: Csak 
annyit mondok a Jankee delegátusok nevében, hogy 
Washington György Amerikája egy sereg szeretetteljes 
üdvözletet küld George Williamsnak. A két öreg Úr aztán 
kezet szorított s az első nap emelkedett hangulatban ért 
véget. Mindenki sietett haza. Haza és nem vendéglőbe, 
mert a vendégszerető londoniak mind az 1700 küldöttnek 
adtak otthont júl. 1-től 8-ig. Én magam egy kereskedőnél 
voltam szállva, a ki családjával együtt igazán a tenyerén 
hordozott. Ferin úrnak, az én szives házigazdámnak a 
City-ben van boltja, egy óriási nagy épület, a melyben 
Terin úr két társával együtt valami 180 embert foglal-
koztat. De ez a gazdag kereskedő egy vasárnap sem 
hiányzik a templomból s nagy tevékenységet fejt ki, mint 
a londoni City Mission tagja. Ez egyesület fölkeresteti 
a szegényeket valami 500 megbízottjával s testi és lelki 
táplálékkal látja el őket. Az újabb időkben a londoni 
keresztyének igen sokat tesznek a közmondásos londoni 
nyomor enyhítésére. Ez őszinte keresztyének közé tartozik 
Perm úr is, a ki már jóformán félszázad óta tevékeny 
tagja az ifjúsági egyesületeknek is. Erős episcopalis ember, 
de szívesen működik közre jó célra a presbyterianus 
testvéreivel. És ha kérdezzük, mi ösztönzi e gazdag keres-
kedőt, hogy földi hivatásán kívül mennyei hivatásának is 
megfelelni törekedjék. Az erős és komoly hit a Krisztusban. 
Ez az episcopalis ember tudja, hogy az Isten országáért 
mindenkinek kell tennie valamit és áldoz sok pénzt, nem 
csak az egyházi szervezet föntartására, hanem az egyház 
belső életének felvirágoztatására is. De nemcsak pénzt áldoz, 
hanem Istenével közösségben is él, másokat is igyekszik 

megnyerni a Krisztusnak s mikor haza értünk az Exeter-
Hall-hói bibliát vesz elő s családja tagjainak, meg vendégei-
nek házi istentiszteletet tart. És így tesz mind az 1700 
küldöttnek a házigazdája. És így tesznek mindazok, a 
kik a világ négy szegletéről a megbízottakat küldötték. 
Valóban a londoni püspöknek igaza van. »Ha annyi 
különböző korú, felfogású, míceltségü ember hisz a Jézus 
Krisztusban, akkor annak valóságnak kell lennie. It 
most be a reality 

(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

b e l f ö l d . 

Határozat az országos lelkészi gyámintézet 
tárgyában. 

(A szatmári ev. ref. egyházmegyei gyámintézet június 13-iki és 
július 5-iki közgyűléséből.) 

A f. évi junius hó 13-ik napján Szatmáron tartott 
gyámintézeti közgyűlés tárgyalás alá vévén az egyetemes 
konvent által kibocsátott országos lelkészi gyámintézel 
alapszabálytervezetét, azt a benne keresztül húzódó hibás 
és tévesztett alap- és vezérelveknél fogva a legnagyobb 
mértékben kifogásolta, az egész munkálatot elvetendőnek 
véleményezte s annak keresztülvitele ellen teljes erejé-
ből tiltakozni fog. A többrendbeli benyújtott határozati 
javaslatok egységes kidolgozására egy bizottságot küldött 
ki, melynek munkálata a július 5-iki, Óváriban rendezett 
lelkészértekezlet alkalmából tartott gyámintézeti közgyűlé-
sen újólag tárgyaltatván, elfogadtatott. 

Gyámintézeti közgyűlésünk határozatát az orszá-
gos gyámintézeti tervezetre vonatkozólag az alábbiakban 
közlöm. 

A konvent ama törekvését, melylyel a lelkészi özve-
gyek és árvák sorsán jóakaratúlag enyhíteni óhajt, elis-
meréssel veszi gyámintézetünk tudomásul. Azonban nem 
zárkózhatik el annak kijelentése elől, hogy a jóakaratú 
törekvésnek, a közrebocsátott »országos ev. ref. lelkészi 
özvegy-árvai gyámintézet alapszabály tervezetben« nem 
sikerült, a létező állapotban gyökerező érdekekkel ügy le-
számolni, hogy sérelmekről szó se lehetne; nem pedig 
azért, mert a hivatolt tervezet úgy általában véve alap-
s irányelveiben, mint különösen a fennálló gyámintéze-
tekkel s azoknak tagjaival szemben igazságtalan, a meny-
nyiben az egyenlőség és testvériség elvét háttérbe szorítva, 
a tulajdonképeni és egyetlen célt, az árva papi családok 
nyomortól való megmentését szem elől tévesztve, a segé-
lyezés alapjául a szerencsétől nem kis mértékben függő 
jövedelmet és semmi érdemül be nem tudható szolgálati 
időt teszi: a meglevő gyámintézeteket többrendbeli jöve-
delmi forrástól megfosztja, ezeket fejlődésükben megaka-
dályozza s minden ok nélkül a dekadencia lejtőjére állítja; 
az ezeknek gyarapításában anyagi erőfeszítéssel részt vett 
lelkészek utódait, a jogosan várt segély nagy részétől 
elüti, még pedig a nélkül, hogy a tervezett országos in-
tézetbeli tagság révén vállaikra rakott új teher viselésé-
nek megfelelő járadékot biztosítana számukra; az újabb 
lelkészi nemzedék utódait pedig — megtiltván a család-
főknek a fennálló gyámintézetbe való belépést a családfő 
halálától, szolgálati idejétől, fizetésétől függővé tett, a tag-
sági terhes kötelezettségekkel arányban épen nem álló, 
szűkmarkú segélyezéssel kecsegteti, s ekként oly jövőt 
rajzol özvegyeink és árváink elé, melynél még a mi sze-



rény gyámintézetünk is kedvezőbbet, megnyugtatóbbat 
igér és biztosit. 

Ugyanis: 
A mi gyámintézetünk ez idő szerint biztosít a gyám-

jogosultak részére 64 frt temetkezési segélyt; egy özvegy-
nek árváival együtt, vagy apátlan-anyátlan árváknak: egy 
fél évi lelkészi fizetést, ugyanezeknek a kegyeletév letelte 
után azonnal esedékessé váló 100 frtnyi évi járadékot, 
tekintet nélkül az elhalt családapa szolgálati éveire. 

Ezzel szemben a tervezett országos gyámintézet 
kilátásba helyez: temetési segély címen, az elhunyt be-
számítható fizetésének 10%-át , de hogy ez is kiadható 
legyen az elhunytnak legalább három évi időt kell szol-
gálatban töltenie. Elejti az özvegyeket és árvákat a ke-
gyeleti év félfizetésének élvezésétől vagy legalább is bizony-
talanságban hagy az iránt, hogy számíthatnak e reá vagy 
nem? 1—10 évig terjedő szolgálati idő után csak vég-
kielégítést ad 300— 600 frtig terjedő összegben. Rendes 
évjáradékot csak 10 évi szolgálati időn túl igér 100 frtban, 
illetőleg a szolgálati idő terjedelme szerint fel 500 frtig. 

Az érdekeinket érintő sérelem főként és első helyen 
abban nyilvánul, hogy 1—10 évig terjedő szolgálati idő 
után csak végkielégítést biztosít az országos gyámintézet. 
Ez a végkielégítési összeg a 'iOO frtot meg nem haladott 
fizetéssel biró lelkészek özvegyei részére, mely kategóriába 
esnek jobbára a mi özvegyeink — 400 forintban praeli-
mináltatik. 

E szerint, ha veszszük egy 600 frtos fizetéssel birt 
lelkész özvegyét: néhai férje befizetett belépési díjban 
a) 60 frtot, b) évi járulékul 9 éven át 135 frtot, c) egyház-
községe ugyanannyi időn át, fentartási illetékül 54 frtot, 
együtt 249 frtot. mely 4%-os kamatozással 9 év multán 
308 frt 60 kr lesz s így végkielégítésül tulajdonképpen 
csak 91 frt 40 krt kap az özvegy. E végkielégítési összeg 
még kisebbre zsugorodik össze a több fizetéssel birt lel-
kész özvegyével szemben. 

Micsoda könnyítés mutatkozik e szerint még a mi 
özvegyeink sorsán is, a kik saját gyámintézetünkből csak 
100 frt évjáradekra számithatnak ugyan, de erre aztán 
azonnal és éltük fogytáig? Éppen semmi! 

Más számítást téve. 
Egy 600 frtos fizetéssel birt lelkész meghal 10 évi 

szolgálat után; e 10 év alatt befizetett különböző címek 
alatt 270 frtot, mely 4%-os kamatozással lett: 378 frt, 
s ez után kap özvegye temetési költség címen 60 frtot, 
évjáradékul 100 frtot, három éven át e szerint 360 frtot 
míg a mi gyámintézetünktől ezen idő alatt, 50 forintos 
belépési díjért kap: a) temetési költség címen 64 frtot, 
b) kegyeleti év fél fizetésében 300 frtot, c) három éven át 
járadékot pr 100 frt együtt 064 frtot, tehát majdnem 
kétszer annyit, mint a 378 frtos befizetés után, az orsz. 
gyámintézettől. 

Azt a sérelmet, hogy a nőárvák gyámjogosultsága 
csak életök 18-ik évéig terjesztetik ki, nem is említve, 
ki kell emelnünk azon árváknak sérelmét, a kiknek atyjok 
10 évi szolgálati idővel nem birt, mert ezeknek segélye-
zése problematikussá van téve, illetőleg az alap állásától 
és évről-évre külön elhatározástól tétetik függővé. Még 
sérelmesebb azon árvákra nézve a tervezet, a kik egy 
60 éves korban nősült lelkész után maradnak gyámol 
nélkül, mert ezek állandó segélyre épen nem, sőt vég-
kielégítésre is csak ügy számíthatnak, ha édes atyjuk 
öt évig élt édes anyjukkal házasságban, míg a mi inté-
zetünk ezen esetben is folyósítja a 100 frt évjáradékot. 

Szint ily méltánytalan a tervezet az olvan özve-
gyekkel és árvákkal szemben, a kik 50 éves családfő 
után maradnak el, mert ezek állandó segélyre, illetőleg 

neveltetési költségre csak úgy számíthatnak, ha a házas-
ság megkötése után legalább 10 év telt el a családfő 
haláláig, míg a mi intézetünk ezek számára is biztosít 
100 frt évi segélyt. 

Az, hogy a 60 évet betöltött lelkészeknek, szabad 
elhatározására bízatik, az országos gyámintézetbe való 
belépés, látszólag némi előzékenységre mutat, de külön-
ben az illetőknek előnyére éppen nem válik. Nem, mert 
saját egyházmegyéjük gyámintézete megfosztatván jöve-
delmi forrásától, nem gyarapodhatik, sőt tőke erőben lejebb 
száll s így innen nem kaphatják meg özvegyeik azt a 
segélyösszeget, a melyet az országos gyámintézet felállí-
tása nélkül joggal megvárhatnak. Ha az országos gyám-
intézetbe belépnek, mit várhatnak ettől ? 1—5 évig ter-
jedő szolgálat után 300 frtot, 5 — 10 évi szolgálati idő 
után 400 frt végkielégítési összeget, de — a mint fentebb 
kimutattuk — voltaképpen, majdnem csak saját befizetett 
pénzüket. Ebből kiviláglik az is, hógy 60 éves lelkészek-
nek az országos gyámintézetbe való belépés, egyenes 
káruk nélkül nem történhetik, kivált ha kiskorú gyerme-
keik egyátalában nincsenek, mert emberi számítás szerint 
közel állván sírjukhoz, halál esetén gyámol nélküli özve-
gyük úgyszólván semmit sem kap. 

De legkülönösebbnek tűnik fel előttünk a tervezet 
ama rendelkezése, hogy mihelyt oly jogosultak nem lesz-
nek, a kik gyámintézetünktől várják segélyezésüket : . 
intézetünk vagyona — igaz, hogy csak egyházmegyei 
határozat alapján — azon kebelbeli lelkészek országos 
pénztári járandóságainak részben vagy egészben való 
fedezésére fordíttatnának, a kik intézetünk tagjaivá nem 
lehetvén, ennek tőkéje gyarapításához egy fillérrel sem 
járulnak, tehát örökölnének ott, a hol szerzett jogról eleve 
nem is álmodhattak, utóbb pedig ilyenhez jutni alkalmuk 
nem is volt, s míg az országos gyámintézetbe előttük 
belépő lelkészek egészen saját erejökre voltak utalva tag-
sági terheik hordozásában, a mellett, hogy egyházmegyei 
gyámintézetünk rájok háramló terheit is viselték, addig 
emezeknek, minden érdem nélkül egészben vagy részben 
megkönnyíttetni céloztatik kötelességük beváltása, de ha 
aztán ez kimerítette az időközi jogosultak segélyezésével 
is már megcsappant vagyont, az azután következő lelkész-
nemzedéknek ismét magának kellene hordozni az intézeti 
tagsággal járó összes terheket. Két különböző korszak 
lelkésznemzedéke között tehát kreáltatnék egy minden te-
kintetben protegált lelkésznemzedék , az elődök és az utódok 
nem kis rovására. ' " ^ ^ 

A tervezet e részét, mint a melyben szerzett jogaink 
önkényes konfiskálása céloztatik — habár in optima forma 
is — különösen ellenezzük; sőt minden tiszteletünk mel-
lett, melylyel a konvent iránt viseltetünk, tiltakozunk az 
ellen, hogy az általunk annyi időn át kuporgatott s nél-
külözésekkel gyűjtögetett tőke fölött teljhatalmulag próbál 
rendelkezni, s azt olyan örökösök részére akarja bizto-' 
sítani a kiket semminemű jogi kötelék nem kapcsol sem 
hozzánk, sem intézetünkhöz. 

Éppen azért : 
Tekintettel arra, hogy a tervezett országos intézet 

jövedelem szerint osztályozza az intézeti tagokat s így 
teljesen nélkülözi az igazi testvériséget és egyenlőséget; 
tekintettel arra, hogy a szolgálati idő tartamától teszi 
függővé a segélyezést s ez alapon a segélyezés mérve 
nincs arányban az intézeti tagok befizetésével, míg a mi 
intézetünk tekintet nélkül jövedelemre és szolgálati időre, 
már is oly évjáradékot nyújt, mint a minőt az országos 
intézet csak 10—15 évi szolgálati idő után biztosít; te-; 
kintettel arra, hogy már meglevő intézetünk tekintélyes 
tőkéjének csökkenését teszi kilátásba a tőke elvont forrá-



sok nélkülözése folytán, s így a csak ezen gyámintézet 
kötelékében maradék jogutódai elesnek az általok remélt 
segélytől, tekintettel arra, hogy az országos tervezet több 
kérdésre nézve bizonytalanságban hagy, így pl. nem mondja 
ki világosan, hogy özvegyeink számíthatnak-e a kegyeletév 
jövedelmére, vagy jogos utódok nélkül intézetünk ugyan-
arra ? — tekintettel arra, hogy intézetünknek itt-ott egy 
századon át azon reményben gyarapított tőkéjét, hogy 
özvegyeink és árváink hova-tovább tisztességesebb segély-
ben részesülhetnek, egyszerűen oly egyének tulajdonává 
akarja tenni, a kik soha semminemű jogigényt hozzá 
nem formáltak, de nem is formálhattak, tekintettel arra, 
hogy az országos tervezet 1., 2., 3. pontjában megjelölt 
percentuális tőke gyarapítást, mi az országos központ 
sürgetése nélkül, már valósággal tervbe vettük s azonnal 
alkalmazzuk is és ez alapon s az országos tervezet 24. §-a 
4., 5. pontjában megjelölt forások biztosítása mellett, jö-
vedelemre és szolgálati időre való tekintet nélkül azonnal 
biztosítunk özvegyeink s apátlan-anyátlan árváink részére 
300 frtot, atyátlan árvák részére fejenként 50—50 frtot, 
együttesen 100 frtig, és végül tekintettel arra, hogy a 
tervezett országos gyámintézet központi kezelése méreg 
drága, a befolyó intézeti tőke gyümölcsöztetése pedig, a 
vidéki gyümölcsöztetéshez képest jóval kisebb % mellett 
lehetséges : 

mi a tervezett országos gyámintézet életbe léptetését 
nem helyeselhetjük s annak határozottan ellene mondunk. 

Hanem a helyett javasoljuk a következőt: 
1. Mindazon egyházmegyék, a melyekben vagy semmi-

nemű gyámintézet nincs vagy még a miénknél is alacso-
nyabb színvonalon álló van, köteleztessenek önerejükből 
gyámintézeti tőkegyűjtésre, vagy a már meglevőnek, ál-
dozatok árán is fölemelésére. 

2. Gyámintézeteink hagyassanak meg jelenlegi szer-
vezetükben, még pedig úgy, hogy a hol az egyházközsé-
gek, az országos tervezetben kontemplált 1%" 0 S illetéknél 
többel járulnak az intézet fentartásához, ezt nem érintve, 
viszont az olynemü gyámintézetekre nézve, mint a minő 
többek közt a mienk, az országos tervezet 24. §-a 1., 2., 3. 
pontjában jelzett percentuális tőke gyarapítása kötelezővé 
téve: biztosíttassék mindenik számára az ugyanazon §. 
4., 5. pontjában jelzett jövedelemforrás, az egyházmegyék 
lelkészi számaránya szerint. 

3. Az 1., 2., 3. pontban jelzett percentuális tőke-
járulék beszedése, kezelése tétessék az egyházmegyei gyám-
intézetek igazgató tanácsának kötelességévé, míg a 4. és 5. 
pontban jelzett tőke növelési jutalékot a püspöki, illetve 
espesesi hivatal útján az országos közalap igazgatósága 
juttatná évről-évre az egyházmegyei gyámintézet pénz-
tárába 

llyképpen gondoljuk mi minden jogos érdek meg-
óvása mellett, sőt a humanismusnak teljes szem előtt 
tartásával megszervezni s biztos alapra fektetni gyám-
intézeteinket. 

Annálfogva annak hangsúlyozása mellett, hogy ha 
minden szerzett jog, minden igazság, minden méltányos-
ság, minden számunkra eddig biztosított kizárólagos ren-
delkezési szabadság ignorálásával megkisérlené a felsőbb 
hatóság gyámintézetünk sorsa fölött puszta hatalom sza-
vával rendelkezni, készek leszünk a legmesszebb menő 

x jogorvoslatról is gondoskodni, kérjük a konvent által el-
fogadott országos tervezet elvetését, illetőleg gyámintéze-
teinknek az általunk javasolt alapon leendő szervezésének 
egyetemlegesen kötelezővé tételét. 

Közli Qönczy Sándor, 
gyámint. jegyző. 

A községi hitelszövetkezetek érdekében. 
A görgényi ev. ref. egyházmegye az erdélyi ev. ref. 

egyházkerület összes lelkészeihez a következő nyílt levelet 
intézte: 

Tiszteletes lelkész úr! 
Szól e nyilt levelünk mindazon lelkész, gondnok és 

tanító atyánkfiainak, kik a nemzetiségek békés együttélését 
és a barátságos érintkezésüket szivükön hordják és azoknak, 
kik a hívek közgazdasági előmenetelét előmozdítani szokták. 

A görgényi ev. ref. egyházmegye 1890 óta foglalkozik 
a községi hitelszövetkezetek alapításával, megösmertetésével 
és azok terjesztésével. 

Megbízásunk folytán Dr. Gidófalvy István, kir. köz-
jegyző, közzétette volt egy- pár évvel ezelőtt azon irány-
elveket, melyek figyelembe vételével a szövetkezetek léte-
sítését, fennállását biztosítva láttuk. 

Egyházmegyénk kísérletet tett ilyen szövetkezetek 
alapításával Marostordamegyében: Gernyeszegen, Sár-
patakon, Póka Keresztúron, Pókán, Magyar Péterlakán, 
Felfalun és Vajdaszentiványon a pest-pilis-solt-kiskún-
megyei központi hitelszövetkezet támogatásával. 

Emlékeznek még arra, kogy pár év előtt a fővárosi 
hírlapok törvényszéki rovatai majdnem mtnden nap szövet-
kezeti ügyekkel voltak tele. Akkor tanulmányoztuk a kérdést 
és látjuk, hogy a szövetkezeti törvényt nem azért hozták, 
hogy olyan szélhámos célokat szolgáljon. Láttuk, hogy 
Marostordamegyében e törvénynyel nem foglalkozik senki: 
foglalkoztánk mi akkor, mikor a szövetkezeti eszme a 
törvény téves felfogásával discreditálva volt. 

Az ország több vidékén hasonlóan akadtak, kik 
részint még már előttünk a községi hitelszövetkezetek 
eszméjét tanulmányozták, megösmertették, fejlesztették és 
vezették. 

Vezér volt a szövetkezetek alapításában Pest-Pilis-
Solt-Kiskűn-megye, mely egy megyei központot létesített 
nagy áldozattal, melyet a vidék kérésére kibővített úgy, 
hogy az ország bármely részén keletkező községi hitel-
szövetkezetek támogatását eszközölhette. 

Mi is védszárnvai alá vonultunk: és fennállásunkat 
és gyarapodásunkat neki köszönjük. 

Annyira kiterjedt e hálózat, hogy az idén már a 
hazai szövetkezetek központi hitelintézetet, mint szövet-
kezetet meg kellett alapítani, mely szövetkezeti hálózatba 
ma már több mint 2U0 községi hitelszövetkezet lépett és 
több mint 30,000 tag alkotja a szövetkezeti érdekhálózatot. 

Ezen szövetkezetek 1893. évig jegyeztek több mint 
55,000 üzletrészt, több mint 1.500,000 frt értékben és 
eddig erre heti hatosos befizetésekkel több mint 800,000 frt 
tőkét gyűjtöttek, együtt majdnem három millió forint 
hitelt élveztek és több mint 700,000 frt takarék-betétet 
gyümölcsöztettek. 

A nép munkán szerzett filléreiből rakta össze az 
összeget: hetenkint 550,000 krt vagyis egymillió százezer 
fillért. 

Ez a fillérek nagy hatalma. Óriási számok, látszólag 
óriási eredmény, de tényleg mégsem az. 

Kevesen vagyunk még. Azt akarjuk, hogy minden 
község létesítsen községi hitelszövetkezetet. 

A számokkal többet nem foglalkozunk. 
A községi hitelszövetkezeteknek célja : tagjainak 

erkölcsi és anyagi jólétét, a tarékossági hajlam emelése, 
hitelük szervezése, a takarékoskodás, rend- és munka-
szeretet általánosítása és hiteligényük kielégítése után 
fejleszteni. 



Községenként külön-külön alapítjuk a községi hitel-
szövetkezeteket, melyek azonban egymással szerves össze-
függésben állanak. Szövetkezeti tag lehet: minden a szövet-
kezet területén lakó egyén. Vallás és nemzetiségi különbség 
nélkül minden becsületes ember. A ki uzsoráskodást folytat, 
vagy a felekezetek és nemzetiségek között a békés egyet-
értést felbontani törekszik, azt be sem veszik, ha már 
bevették, kizárják. 

Minden szövetkezet ügyeit függetlenül, önállólag intézi. 
A szerves összefüggés csak annyi, hogy a felügyeletet gyako-
rolja a központ és ugyancsak a központ szerzi meg a 
hiteligények kielégítésére a fedezett. Az egész szövetkezeti 
üzletvezetést, könyvvitelt, pénztár-kezelést egyöntetüleg 
eszközlik. Ez már annyira egyszerűsítve van, hogy legtöbb 
szövetkezetünkben az általunk nyújtott útmutatás szerint 
egyszerű földműves emberek is azonnal pontosan tudják 
vezetni. 

Eltekintve a vagyoni előnytől, a községi hitelszövet-
kezetek a szabadság, testvériség és egyenlőség eszméjét 
is szolgálják, mert a községi hitelszövetkezetek a tagok 
között a szabadság érzetét erősítik, ugyanis a falú, mint 
ilyen, szabaddá lesz és saját közgazdasági és hitel-ügyeit 
otthon vasárnaponkint a vecsernye után maga igazítja el 
szabadon. 

Testvérivé is válik a falú népe, mert érzi hogy együtt, 
egymásra támaszkodva, maga képes mint jó testvér közös 
vagyont, közös jóra hasznosan kezelni. 

Egyenlővé is válik a falú népe, mert ha hetenkint 
egyszer — az üzletrészek befizetése napján — ügyeit 
együtt intézi, úgy egymástól •— mindig az értelmesebbek-
től — tanul és önművelődés útján egyenlőbbé válik; úgy 
hogy községi hitelszövetkezeteink útján hiszszük és remél-
jük: meg fog szűnni a falukból a városokba vonuló, a 
sociális és anarchikus tévtanok befogadására alkalmas 
anyag termelése. 

Egyik célja az is községi hitelszövetkezeteinknek, hogy 
a társadalom különböző osztályait egymáshoz közelebb 
hozza, a barátságos érintkezést lehetővé tegye. 

Községi hitelszövetkezeteinknél a nyerészkedés vagy 
uzsoráskodás teljesen ki van zárva, mert többet, mint 
2°/0-ot alapszabályaink szerint nyereségül nem vehet és 
az osztalék maximuma meg van állapítva; a tartalék-
tőke pedig, mint közös közgazdasági célra szolgáló vagyon 
feloszlás esetében sem osztható a tagok között fel. Az 
rendszerint a falú közös céljára: iskola, kisdedóvoda stb. 
fordítandó. 

Községi hitelszövetkezeteink hitele a hazai szövetkeze-
tek központi hitelintézete, mint szövetkezet közvetítésével ma 
5 és l/2 és % a hitel mérve a szövetkezeti tagok által aláirt 
minden 25 frtos üzletrész után, mely öt év alatt hatosonként 
hetenkint lesz törlesztve, átlag mintegy 75 frt, úgy hogy ha 
például 100 üzletrész lesz jegyezve és hetenkint 100 hatos 
befizetésére történik ígéret, úgy a szövetkezetnek már az 
első üzleti nap 7500 frt hitele lehet. 

Ezen összeg rendszerint elég arra, hogy egy kis 
község a terhes adósságok alól teljesen felszabaduljon. 

Községi hitelszövetkezeteink, vagy korlátlan felelő-
séggel alakulnak vagy pedig — és ez gyakoribb — a 
jegyzett üzletrész után még annak kétszereséig vállalnak 
felelősséget. 

Akkor fognak e szövetkezetek igazán áldásosán mű-
ködni, ha már a falú népét a nyomasztó adósságok alól 
felmentették ; ezt pedig elérik öt év alatt, mert fél évenkint 
mindenki tartozik 10%-°t adóssága tőkéjéből is törleszteni. 
Akkor fog beállani az együttes vásárlás és eladás nyújtotta 
előnyök élvezete és akkor fogják majd a szövetkezeti 

üzletrészek hasznai a közterhek egy részét az egyes 
polgárok helyett viselni. 

Tehát röviden összefoglalva az elmondottakat, miért 
is alapítunk községi hitelszövetkezeteket: azért, hogy a ki 
velünk szövetkezik, az érezze, hogy Magyarországon legyen 
valaki szász, román, zsidó, magyar vagy tót és imádja 
az Istent bármely templomban, bármely nyelven, az : ha 
becsületes — ha falúja népe ilyennek ítéli — közöttünk 
vagyonilag is saját erején boldogul. 

Hogy érezze a ki közénk belép, hogy ő egy társadalmi 
tényező, a ki a heti hatosos befizetésekkel egy önálló 
pénzintézetet képes fentartani. 

Hogy érezze és élvezze a függetlenséget és a szabad-
mozgás örömeit legkevésbbé képzett polgártársunk is, hogy 
tudja a kölcsönvett összeggel magának illetve társainak 
tartozik és ne kelljen minden esedékességi napon vagyona 
elkobzásától tartania. 

Hogy érezze és élvezze a mívelődés gyönyöreit az 
is, a ki hétköznapon erős napszám munkával keresi ke-
nyerét. 

Hogy érezze azt is, hogy a becsület egy vagyon, 
melyre a községi hitelszövetkezet még akkor is, ha más 
vagyona nincs, hitelezni fog. Hogy lássa, hogy az elesett 
becsületes emberek újból talpra állanak. 

Hogy érezze végre azt, hogy hazánkban nem a fele-
kezeti és nemzetiségi izoláltság azon út, melyen haladni kell, 
hanem az, ha minden nemzetiség egyetértéssel, közös jóllét 
okozásával a hazának, egyházának és nemzetiségének derék 
polgárokat nevel, kik vállvetve működjenek egymás javára 
boldogulására és hogy a közöttünk rossz indulattal támasz-
tott félreértésekből eredt ellenségeskedésnek csiráját is 
kiolthassuk. 

Ezeket várjuk mi a községi hitelszövetkezetektől, 
azért akarjuk ezeket mindenkivel megkedveltetni. 

Nem szépítünk e képen semmit, az a teljes való-
ságnak felel meg. 

Azért mutatjuk meg e képet mindazoknak, kiket 
illet, hogy azt megszívlelve a községi hitelszövetkezeti 
eszme zászlaja alá minél számosabban csatlakozzanak. 

A görgényi ev. ref. egyházmegye 1894. junius hó 
13 án Szász-Régenben tartott közgyűlésén nyert megbízás 
folytán. 

Pulszky Ágost államtitkári beköszöntője. 
Pulszky Ágost, az új vallás- és közoktatásügyi minisz-

teri államtitkár július 18-án vette át hivatalát. A minisz-
térium nagytermében Gömöry Oszkár miniszteri tanácsos 
az egybegyűlt tisztikar élén üdvözölte az államtitkárt. 
Dr. Pulszky Ágost államtitkár erre a következő beszédet 
mondotta: 

»Méltóságos uram, mélyen tisztelt uraim! Az állam-
titkár állásánál fogva szükségképen közvetítő a miniszter 
és a tisztikar közt. Részben a miniszter politikai felelős-
ségében is osztozik és természetes, hogy habár a kezde-
ményezésnek, az eszmék megindításának és a nagy kon-
cepciók fővonalakban való megállapításának teendője tisztán 
a miniszteré, az államtitkárnak e tekintetben a minisz-
terrel szükségképen a legbensőbb egyetértésben kell lennie, 
mivel különben a miniszter felelősségében nem osztozhatik. 

De a míg ennyiben az államtitkár politikai jellegű 
egyéniség, addig másrészről ez állásnak speciális tulaj-
dona és sajátossága az, hogy az államtitkár egyszersmind 
hivatalnok a szó legszorosabb és legtüzetesebb értelmében 



és. hogy a hivatalnoki kar teendőiből, a hivatalnoki kar 
terheiből, a hivatalnoki kar kötelességeiből a szó legtel-
jesebb értelmében ki kell hogy vegye a maga részét. E 
téren én egészen újonc vagyok, és mint ilyen, csak azt 
mondhatom, hogy nem vállalkozhattam volna feladatomra 
e tekintetben, ha tökéletes bizalommal nem viseltetném 
azon tisztviselői karhoz, a melyet ugyan 'csak hírből is-
merek, de a melynek munkássága eredményeiről természe-
tesen más állásokban is tudomást kellett vennem. 

A tisztviselőnek feladata igen terhes és igen nehéz 
sok tekintetben. Igen terhes és igen nehéz különösen ez 
években, e század végén, a mikor az általános felfogás 
az, hogy minden egyéniség magát, mint egyéniség lehető-
leg érvényesíteni iparkodik. A hivatalnok kötelessége az, 
hogy ettől a törekvéstől távol tartsa magát. A hivatalnok-
nak és az államtitkárnak is, mint hivatalnoknak köteles-
sége, hogy saját egyénisége eltűnjék azon nagy szervezet 
munkásságában, a melynek tagja, a melynek szellemét 
kell hogy megalakítsa, a melynek egész tehetségét, egész 
munkaerejét és idejét kell hogy szentelje, de a melynek 
összhangzatos és csendes működésében találhatja egyedül 
a saját működésének eredményeit, a saját működésének 
elismerését. 

A hivatalnokoskodásnak, vagy amint gyakran hely-
telen gúnynévvel jelölik meg — mert helytelenül van 
alkalmazva a kifejezés gúnynév gyanánt — a bureaukra-
ciának és a közigazgatásnak általában természete az, 
hogy minél kevesebbet beszélnek róla, annál jobb., mert 
trlajdonképen csak akkor emlegetik, a mikor bajait ész-
lelik. Másrészt pedig a teher most ez állásokon és e 
szervezeten nyugszik annál inkább, mivel oly időben, 
a mikor a működés legkevésbbé kelt. figyelmet, a mikor 
látszólag kevés a teendő, épen oly megerőltetett munkás-
sággal. épen oly megerőltetett buzgalommal kell az ügye-
ket ellátni és a jövőt előkészíteni mint akkor, amikor 
látszólag rendkívüli a munka terhe, amikor azonban ren-
des ügykezelés és rendes vezetés mellett nem szabad, 
hogy bárkire is nagyobb teher háruljon mint különben 
rendes időkben. 

A szervezetnek egyformán zajtalanul, nesztelenül, 
simán kell dolgoznia, akár nagy a pillanatnyi munka 
terhe, akár nem. Éppen az a feladatunk, hogy e munkát 
egyenletesen felosztva, lehetőleg könnyítsük a terhet a 
rendkívüli pillanatok idejére. 

E mellett természetesen szükséges az* is, hogy rend-
kívüli pillanatokban azután minden követelődzés, minden 
személyes föllépés és igények nélkül munkaerőnket a leg-
szélsőbbig meg birjuk feszíteni és minden körülmények 
közt meg tudjunk felelni azon kötelességeknek, a melyek 
a teljesítendő feladatok természetéből és a miniszter ini-
ciativájából reánk hárulnak. E kötelességekből, e terhek-
ből, e magatartásból, a személyiségnek a munkában való 
ezen, hogy úgy mondjam, teljes felolvadásából én a ré-
szemet a tisztelt urakkal együtt ki akarom venni. Semmi 
tekintetben nem akarok magamon könnyíteni úgy, hogy 
ezáltal másra a teher nagyobb része háruljon, sőt mond-
hatom, kellőleg meggondoltan, mondhatom, hogy bármit 
tehetek arra, hogy a teher legnagyobb részét saját vál-
lamra vegyem át és mások munkáját ezáltal megköny-
nyítsem, erre az én részemről az igyekezet és készség 
sohasem fog hiányozni, valamint remélem, sohasem fog 
hiányozni köztünk azon kollegiális és azon bizalmas vi-
szony, a mely egy ilyen szervezetnél mulhatlanul szük-

Íséges, melynek híján annak feladatait, annak teendőit 
egváltalan nem lehet elintézni. 

És engedjék meg uraim, hogy most azon sok min-
denféle híresztelésekkel és támogatásokkal szemben, a 

melyeknek más téren való működés folytán, természetesen 
idejövetelem alkalmával is,, ki voltam téve és a melyektől 
talán tartani lehetne, hogy általában a minisztérium mű-
ködésére bénítólag hathatnának, legyen szabad még csak 
egynehány főelvet kijelölnöm, a melynek követését hiva-
talnokoskodásom ideje alatt kötelességemnek fogom tartani. 

Az első e tekintetben az, hogy bármi összeütközések 
legyenek az elvek terén a törvényhozásban egyes kérdé-
sekben, az adminisztrációnak ez által érintetnie nem sza-
bad. Az adminisztrációnak minden nagy, valláspolitikai, 
vagy másnemű harc mellett, a mely a törvényhozás ter-
mében folyik le. egyenletesen, méltányosan kell működnie, 
tekintet nélkül az úgynevezett pártpolitikai érdekekre és 
működnie kell mindenekelőtt a magunk feladatai terén, 
úgy hogy az egyházak szempontjából a vallasosság ér-
dekei, az egyházaknak tradicionális és törvénybe iktatott 
jogai minden tekintetben tiszteletben tartassanak és mint 
ilyenek is tűnjenek föl az illetők és a nagvközönság előtt. 

Másodszor, a mi a tanügyet illeti, tudjuk, hogy a 
tanügyben a legkisebb részletekig és aprólékosságig menő 
gondosság szükséges, az alaposság szempontjából, a 
tanításnak és a nevelésnek kellő megalapozása tekinteté-
ben. De hogy ez lehető legyen, szükséges egyszersmind 
az, hogy egy szabad szellem hassa át az egész tanügyet, 
hogy az egész tanügy terén mindenki érezze, hogy egy 
nemes és nagy hivatásnak felel meg és e nemes és nagy 
hivatás szellemétől legyen áthatva, nem pedig aprólékos, 
adminisztratív szempontok és teendők által megbénítva, 
a tanügyben tényleg működő férfiaknak a munkássága. 

Ezt is nekünk kell megindítani, ezt is nekünk kell 
irányozni és mindenekfelett gondoskodnunk kell arról, 
hogy az adminisztráció terhét lehetőleg magunkra vállalva 
fölszabadítsuk azok szellemét, a kik az ifjúsággal közvet-
lenül érintkeznek és azon fontos feladatokra irányozzuk, 
a melyek tulajdonképeni élethivatásukat képezik. 

Ezek a vezérlő szempontok, a melyek előttem lebeg-
tek, a midőn ő felsége legkegyelmesebb elhatározása kö-
vetkeztében történt kineveztetésemet elfogadtam és a mi-
niszter úr ő nagyméltósága által reám ruházott bizalomnak 
meg akarok felelni. 

És most arra kérem a méltóságos urat és a tisztelt 
hivatalnoki kart, méltóztassanak engem úgy tekinteni, 
mint a ki a közös munkában részt akarok venni, mint 
a ki teljes odaadással és a legjobb akarattal óhajtok 
minden hivatalos és személyes érintkezésben mindenki 
terhén lehetőleg könnyíteni, mint a ki meg fogom köve-
telni szükségképen a közügy érdekében azt, a mivel az 
országnak, a mivel a miniszternek és a minisztériumnak 
tartozunk, de mint a ki ezen a téren kívül azt remélem, 
hogy a legszorosabb barátság kötelékei fognak a hiva-
talnoki karhoz egyenként és összesen fűzni.« 

A beszédet a tisztikar lelkes éljenzéssel fogadta. 

k ü l f ö l d . 

A francia protestantismus történetéből. 
(Folytatás.) 

Bármily mélyrehatóak voltak azonban a differenciák 
az orthodoxok és liberálisok közt, a protestantismus mégis 
nem csekély előhaladást mutatott fel. A mult nagy alkotásai 
mellé újabbak sorakoztak. A vasárnapi iskolák társasága 
új generátiót nevelt az egyház számára, míg a francia 



protestantismus egyháztörténeti társasága azon volt, hogy 
multat szorosan a jelenhez csatolja. Mindenfelé új lelkészi 
hivatalokat szerveztek és lassankint újra feltámasztották a 
régi egyházakat. A francia protestánsok nagy kegyelettel 
ünnepelték meg Calvin halálának háromszázados év-
fordulóját, s emlézetére kiadták összes munkáit. Mindez 
bizonyítékul szolgált, hogy a reform.-mozgalom, melynek 
ő volt kezdeményezője, Isten akarata volt és kitartó 
ellenálásával diadalmaskodott ellenségein. Néhány év múlva 
kitört az 1870-iki rémítő háború; s a francia protestánsok 
megtették ekkor is kötelességüket. Dicsőség rájuk nézve, 
hogy oly harcosokat adtak hazájoknak, kik a gyász és 
szenvedés napjaiban mutatták meg, hogy lehet még 
győzelmeket aratni. Jauriguiberry admirális Orleans mellett, 
mint hajdan Baudin admirális Saint Jean d'Ullon-nál, 
Denfert Rochereau ezredes Belfort hősies ostrománál új 
diadalokkal koszorúzták meg a francia fegyvereket. Dorian 
vezette az ellenállást Párisban, Chabeaud-Latour tábor-
nokkal együtt, de Freycinet pedig a vidéken szervezte a 
védelmet. És még számtalan példával illustrálhatnánk, 
mennyire méltók voltak Franciaországhoz a protestánsok, 
kik soha sem szűntek meg lángolon szeretni hazájukat. 

Mikor a háború véget ért, vallásos érdekeikhez 
kellett újra visszatérniük a lutheránusoknak, hogy újra 
felállítsák a hódítás által lerombolt egyházakat; a refor-
mátusoknak, hogy egyházi szervezetükhöz a szükséges 
reformokat megnyerhessék. 

Franciaország református egyházainak 29-ik és 
utolsó nagy zsinata Lyonban tartatott 1659. nov. 10-én. 
1872. június 6-án, tehát több mint kétszáz évig tartó 
megszakítás után, nyílt meg ugyanezen egyházak 30-ik 
nagy zsinata Párisban. Igy foglalta vissza, hajthatlan ki-
tartásával a múltban élvezett jogait a francia protestantis-
mus. Még nincs itt annak az ideje, hogy e nevezetes 
gvülés tetteit megbíráljuk, de annyit mondhatunk, hogy 
a vita nemes heve és magasszárnyalása méltó volt a 
megoldandó feladathoz. Lélekemelő volt, ahogy az egyház 
képviselői a vallásos élet legbensőbb kérdéseit vitatták; 
oly komolysággal, egyenességgel és ékesszólással, mely 
még a skeptikusokat is bámulatba ejtette; a nagy Guizot, 
ki részt vett a zsinat tárgyalásaiban, kifejezte hódolatát 
és elismerését, kijelentvén, hogy még nem talált gyülekezetet, 
mely felelősségének annyira tudatában lett volna és a 
vitát oly élénkké tudta volna tenni mint a reformátusok 
zsinata. 

De épen azért, mert a zsinat tagjai a leghívebben 
ragaszkodtak lelkiismeretük parancsához, nehezebb volt a 
megegyezés; és a vita, melynek akkor be kellett volna 
végződnie, újra kezdődött és pedig még erősebben. 

Ez is mutatja, hogy az egyháznak nem lehet és 
nem szabad zsinat nélkül élnie. Az evangélikus párt nem 
is habozott 1878-ban összehívni a nagy zsinatot (Sgnode 
officieux.) Ettől kezdve minden három évben összejöttek 
a gyülekezetek képviselői és még ugyanez évben össze-
hívták a Synode Genéral officeux-t Rochelle-be. A liberális 
párt is szervezkedett, körülbelül hasonló módon. Vallásos 

érdekei gondozását egy bizottságra bízta, mely minden 
három évben beszámol működéséről a nagygyűlés előtt. 

De az egyházi küzdelmek nem akaszthatták meg a 
protestantismus műveit Franciaországban. Mindjárt a 
háború után N. Recolin lelkész ékesen szóló fölhívást 
bocsát ki az evangélizáció érdekében és keresztül viszi 
a belföldi evangélizáló misszió megalakítását. (1872.) Evan-
gélizáció, ez a kiadott és elfogadott jelszó és ennek 
értelmében nagyszerű haladást mutatnak az utolsó évek. 
A katholikus egyházzal való polémikus küzdelmek háttérbe 
szorulnak és inkább az evangélium egyszerű hirdetését, 
mint a catholicizmus direct megtámadását tűzik ki célul. 
A különálló (particuliére) egyházak is belátják az evan-
gélizáció szükségét, és Bretagneban, valamint északon 
Saintongeban egyszerű munkásemberek szentelik magukat 
a nemes munkára. Ha egy pillantást vetünk e korra, 
azonnal meggyőződünk a vallásos élet és a könyörülő 
szeretet tevékenységének örvendetes növekedéséről. Az 
evangélikus missziók társasága, miután megteremtette a 
Lessouto missziót, Franciaország liberális traditióihoz mél-
tóan a misszió kiterjesztette működését a Tahiti szigetekre, 
a Zambézi folyó mentére, Sénégallra és a francia Congóra. 
A nagy evangélizáló társaságok tere egyre szélesbedik; 
mindenfelé uj áll omásolc szeroeztetnek s egyidejűleg az 
irgalmas és segélyző-intézetek nagyban megszaporodának. 

(Folyt, köv.) Maszák Leona. 

i r o d a l o m . 

** A »Magyar Mese- és Mondavilágából, Benedek 
Elek e nagy meséskönyvéből megjelent a 12-ik füzet. Az 
ebben feldolgozott mesék és mondák: Tamás kocsis. A 
gazdag csizmadia. A katona meg a szabólegény. Többet 
észszel, mint erővel. Péterke. Sárga kicsi kígyó. Igazság és 
Hamisság. — A jó népies nyelven, zamatos magyarsággal 
s paedagogiai tapintattal kidolgozott mesék népkönyvtárak-
nak, iskolai könyvtáraknak, családi olvasmányul felette al-
kalmasok. A közoktatásügyi minisztérium is melegen aján-
lotta az iskolai és nép-könyvtáraknak. Minden füzet ára 
25 kr. Megrendelhető az Athenaeumnál Budapesten. 

** Dalok az iskolának és gyermekszobának. 
Énekre és zongorára, iskolai és magán használatra szerzette 
Erödi Ernő székes fővárosi tanító, kiadja Lampel Róbert 
(Budapest, Andrássy-út 21. sz.). ára kötve 50 kr. — E 
daloskönyvben 35 eredeti gyermekdal van énekhangra 
és zongorára egy csokorba kötve. A szöveget Pósa, Jókai, 
Gyulay, Győry, Torkos, Dalmadi és más költők gyermek-
versei szolgáltatják, a zenét könnyed modorban Erődi Ernő 
szerzette. A megzenésített versikék Isten- és haza-, szülő-
és ember-szeretetre tanítanak, s egyszersmind egy kis 
zene-gyüjteményül szolgálnak, mely kicsinyek és nagyok 
mulattatására zongora kísérettel vgy önállólag is énekel-
hető vagy eljátszható csinos darabokból áll. Nagy előnye 
e daloskönyvnek, hogy a dalszövegek mindenikét magyar 



nemzeties érzés és szellem hatja át s hogy a melódiák 
a mellett hogy egyszerűen, könnyed modorban vannak 
írva, egyszersmind magyarosak és dallamosak is. A csinos 
kiállítású füzetet melegen ajánlhatjuk a szülők, nevelők 
és énektanítók pártoló figyelmébe. 

** A »Protestáns Pap* júniusi számában b. Vay 
Miklós emlékezete című vers Sántha Károlytól, Egy falusi 
pap gondolatai c. iránycikk, egy közönséges (Gödöllei József-
től), egy nyári (Ladányitól) egy másik közönséges egyházi 
beszéd (Szigeti Dánieltől), egy beszédvázlat (Lágler Sándor-
tól), egy úrvacsorai beszéd (Ladányitól), egy esketési 
beszéd (Döröcskeitől) s egy gyász beszéd van (Biró Mihály-
tól). A füzetet Evangéliumi és epistolai perikopák (Ladányi-
tói) és Irodalom rovat zárja be. 

** Nóvák Márton, a koósi prédikátor. Elbeszélés 
a magyar protestánsok üldöztetése korából, irta dr. Masz-
nyik Endre theol. tanár. A »Mi Otthonunk* könyvesházának 
4-ik száma, ára 5 kr. — A magyar nép számára készült 
prot. olvasmányok között az írod. Társaság »Koszorú*-ja 
és Luther-társaság kiadványai mellett figyelemre méltó 
>A mi othonunk könyvesháza* című vállalat is, melyet 
»A mi Otthonunk* munkás szerkesztői, dr. Masznyik és 
Stromp László pozsonyi theol. tanárok indítottak meg a 
mult tél folyamán, Az életre való, erőteljes prot. szellemű 
népiratkák, jobbára történeti elbeszélések a protestánsok 
üldöztetése korából, nagyon kedvező fogadtatásban része-
sültek olvasni szerető prot. népünknél. »Nóvák Márton« 
egyik legszebb darabja »A mi othonunk könyvesházáénak. 
Érdekes a tárgya is, a hitbuzgó koósi prédikátor üldöztetése 
s a mellett vonzólag, erőteljesen és építőleg van meg-
írva. Melegen ajánljuk a magyar nép, sőt a művelt csa-
ládok közötti terjesztésre. Megrendelhető a szerzőnél, 
Pozsonyban (Temető u. 3. sz.). 

** A »Vallás és Egyház« most megjelent 6-ik 
számában Zoványi Jenő a szerkesztő-kiadó a nagyobb 
egyháznak parokhiális körökre való osztását sürgeti, főként 
azért, hogy a lelkészi munkásság intenzivebbé tétethessék. 
Hörk József néhány női alak (Deborah, Mária, Mária-
Magdaléna, Mária (Lázár nővére) vázlatát mutatja be a 
bibliából. Majd befejezést nyer a »Saul« című bibliai rajz. 
Végül bő lapszemle. Könyvszemle. Egyházi élet ós szer-
kesztői üzenetek vannak benne. 

** A »Keresztyén Magvetó'« május-júniusi 3-ik 
füzetében Tolstoj gróf boldogságtanát ismerteti és bírálja 
alaposan és érdekesen Gál Kelemen. Bédiger Károly 
emlékét nyitja fel Gyöngyösi István. A szentgericei unitárius 
eklézsia ismertetését fejezi be. tJrmösi Kálmán. Egyház-
történelmi adatokat közöl Pakánszky Béla. Párisi levelet 
ír Charraud s végül Gyöngymondatok, irodalmi értesítő, 
különfélék és aranykönyv van a változatos tartalmú fü-
zetben. 

k ü l ö n f é l é k . 
* Személyi hírek. A vallás- és közoktatási mi-

niszter Haitseh Samu Selmecbányái ág. ev. főgimnáziumi 
rendes tanárt a körmöcbányai állami főreáliskolához ren-
des tanárrá, Schuber Mátyás rozsnyói ág. ev. főgimná-
ziumi rendes tanárt pedig a dévai állami főreáliskolához 
rendes tanárrá nevezte ki. — A beregi egyházmegye világi 
tanácsbirájává szavazattöbbséggel Varga Sándor várme-
gyei tiszti ügyészt választották a gyülekezetek presbyte-
riumai. — A nagybányai egyházmegye főjegyzőjévé, a 
lemondott Soltész János helyére, Gergely Károly nagy-
bányai lelkészt választották az egyházközségek presby-
teriumai. — Szentmártonkátára h. lelkészszé Decsy István 
makádi h. lelkészt nevezte ki Szász Károly dunamelléki 
püspök úr. — A vallás- és közoktatási miniszter dr. 
Petri Mór zilahi ev. ref. főgimnáziumi tanárt Szilágymegye 
tanfelügyelőjévé nevezete ki. — A felső-baranyai egyház-
megye lelkészi aljegyzőjévé 25 szóval 21 ellen Szívós 
Károly hiricsi lelkészt választották. 

* Szász Károly dunamelléki püspök néhány 
hétre Halas-ra utazott. Ez alatt az idő alatt a püspöki 
iroda is Halason lesz. A sürgősebb természetű ügyek, 
levelek és megkeresések Halasra intézendők. 

* Vallás- és közoktatási államtitkárrá király 
ő felsége Pulszky Ágost budapesti egyetemi tanárt ne-
vezte ki. A kinevezés, melyet a hír jóval megelőzött, 
tanügyi és prot. egyházi körökben nagyon rokonszenves 
benyomást keltett. 

* Budapesti és nagykőrösi főgimnáziumaink 
állami segélyezése ügyében, tudvalevőleg a folyó évi egyház-
kerületi és konventi gyűlések pártolása mellett az illető 
főgimnáziumok fentartó testületei kérvényeket intéztek a 
közoktatási minisztériumhoz. A közoktatási miniszter az 
államsegély ügyének megvizsgálására és a szerződés meg-
kötésére miniszteri biztosul mindkét helyre dr. Beöthy 
Zsolt budapesti egyetemi tanárt küldte ki. 

* Választások a dunántúli egyházkerületben. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerületben elrendelt többféle 
tisztviselőségre a presbyteriumok részéről beadott szava-
zatokat július 15-én Duna-Őrsön, dr. Darányi Ignác há-
zánál bontotta fel az erre alakított bizottság. Választani 
kellett 5 világi és 4 lelkészi tanácsbirót és 1 lelkészi al-
jegyzőt. A 275 érvényes szavazatból csupán dr. Csorba 
Ede kaposvári ügyvéd kapott többséget (163 szavazatot) 
a világi tanácsbiróságra. Négy lelkészi és négy világi ta-
nácsbiróságra szűkebb szavazás rendeltetett el egyfelől 
Juhász Pál, Szabó Zsigmond, Tatay Imre, Verbai István, 
Peti Lőrincz, Körmendi) Sándor, Czibor József és Segesdy 
Miklós lelkészek között; másfelől Darányi Ignác, Konkoly 
Gyula, Molnár Béla, Segesdy Ferenc, Éhen Gyula, Bathó 
Bálint, Barthalos István és Kallós János között. Az egy-
házkerületi lelkészi aljegyzői állásra szintén szűkebb sza-
vazás lesz Német István pápai íheol. tanár és Antal 
Gábor ácsi lelkész között. 



* A hazai tanítók országos bizottsága igazgató-
sági ülést tartott július 14-én az augusztusban tartandó 
országos nagygyűlés előkészítése céljából. A nagygyűlés 
több tanítóegyesület kívánságára Debrecenben lesz és pe-
dig : augusztus 18-án és 19-én. A gyűlésen tanácskoznak 
majd a népoktatási törvény revíziója dolgában, foglalkoz-
nak a nyugdíj-igények kiszabásánál eszközlendő módoza-
tokkal, az állami lanítók helyzete javításával stb. A gyű-
lés rendezési munkálatait a hajdumegyei Gönczy-egvesület 
vállalta el. Az elszállásolás és ellátás ingyen, vagy na-
gyon mérsékelt áron történik. Utazó jegyeket is mérsé-
kelt árban kaphatnak, a kik augusztus hó 3-áig Samlyay 
József elnöknél (Budapest, I. ker. városmajor-utca 31. sz.) 
jelentkeznek. Az egyesületek képviselői megbízó levelekkel 
látandók el. 

* A vallásos iratok terjedésének növekedéséről 
tanúskodik az a Jelentés, melyet a londoni traktátus-
társaság budapesti intézősége adott ki az 1893-ik évről. 
A 16 lapra terjedő füzetkét Gladischefsky Károly buda-
pesti ref. lelkész bocsátotta közre. Azoknak a száma, 
mondja a jelentés, kik irataink terjesztésében tettleg támo-
gattak, jóval nagyobbodott. Különös köszönettel vagyok 
a prot. egyházak lelkészei iránt, kik az előbbi évekhez 
képest sokkal nagyobb számban álltak oldalunk mellett; 
továbbá a protestáns, de kivált a magyar prot. lapok 
szerkesztői iránt, kik ismételten reá mutattak, hogy mily 
szükséges a népnek a napi sajtó hitetlen termékei mel-
lett valami igazán erőteljes evangéliumi táplálékot nyúj-
tani. A prot. szak- és szórakoztató lapok száma, melyek 
között a »Kis Tükör« határozottan a legkiválóbb helyet 
foglalja el, ismét szaporodott; adja az Úr, hogy vala-
mennyi a valódi, nemcsak protestáns, de evangéliumi 
alapon megmaradjon. Az ev. népirodalom terén is sok 
új és jó jött létre. A »Koszorú« című vállalat, mely ke-
resztyén népiratok terjesztését tűzte ki feladatául, egy-
nehány igen célirányos dolgozatot adott ki s az úgyneve-
zett »Luther-társaság* is bővítette az ő népszerű történelmi 
kiadványait néhány újjal*. A társaság kiadványai között 
a 2 kros »Pálmaágak«, a »Jézus szavai* című könyvecske, 
a Csíky-Starke-féle imádságos könyv stb. örvendtek a 
legnagyobb kelendőségnek. A vallásos iratok növekvő ter-
jedéséről örvendetes képet nyújt a következő kis statisz-
tika. A traktátus-társaság eladott 1891-ben 70,743 drb, 
1892-ben 81,416 drb és 1893-ban 106,944 drb vallásos 
iratot. — Minden esetre szép viszonylagos eredmény. De 
még távolról sem kielégítő. A negyedfél milliónál számosabb 
protestáns s a velünk rokonszenvező számtalan más vallású 
lakosság körében nem százezer, de millióra menő keresz-
tyén vallásos iratnak kellene cirkulálni, hogy művelt és 
nem müveit egyének milliói erősödjenek a hitben, szere-
tetben s az Isten és emberek előtti kedvességben. Csak 
akkor volnánk képesek sikerrel ellensúlyozni a hitetlen 
és laza erkölcsű sajtó romboló hatását! Azért hát a bel-
misszió és evangélizáció barátjai a mutatkozó szép sikert 
látva, ne lankadjanak, hanem folytassák tovább a magyar 
nemzet evangélizálását! 

* A nagyváradi ev. ref. felsőbb leánynevelő 
intézet nagybizottsága, mint nekünk írják, július 18-án 
gyűlést tartott, melyben az ügy állásáról következő 
jelentés tétetett. Ajánlat és gyűjtés eddigi eredménye 
16,000 frt. Ezenkívül évenkénti járadék 3735 frt és a 
nagyváradi egyház által megajánlott alkalmas telek-he-
lyiség. A tiszántúli egyházkerület, a nagyobb mérvű segély 
iránti javaslattétel végett egy bizottságot küldött ki. Az 
építészek felhivattak, hogy egyelőre csak 25 növendék 
elhelyezésére szolgáló épülethez tervrajzot készítsenek. —' 
íme bár nem sok, de mégis életképességet mutató ered-
mény, bizonyságául annak, hogy a leányzó ébredezni 
kezd! Bizony ébresztgessük minél többen, és minél buz-
góbban, mert periculum est in mora! 

* A pápai ref. leány internátus megnyitása 
elhatározott dolog. A pápai egyházmegye által kiküldött 
végrehajtó bizottság e hó 13-án Szekeres Mihály esperes 
és Baráth Ferenc gondnok elnöklete alatt tartott ülésben 
kimondotta, hogy a leány-internátust az egyház elemi és 
a város polgári iskolájával kapcsolatban és az interná-
tusban való kézimunka- és nyelv-tanfolyammal összekötve 
Pápán folyó évi szeptember 1-én megnyitja. Igazgatóul 
clr. Horváth József theol. tanárt választotta, egy tanárnői 
állásra pályázatot hirdet, s ezen kívül még egy segéd-
tanárnő, egy bonne (Svájcból) s a háztartáshoz szükséges 
három nő-személy fog alkalmaztatni. A növendékek egész 
ellátási és tanítási díja egész évre 180 frt lesz, mely 
összeg azonban folyamodásra 140 frtra le is szállítható. Az in-
ternátus helyiségeül a Gömörey Ede-féle házat bérelték 
ki a Jókai-utcában. —< Örömmel s a vezetők iránt érzett 
tiszteletteljes elismeréssel regisztráljuk ezt a nagyfontos-
ságú lépést a ref. nőnevelés terén. Égető szüksége van 
arra a dunántúli művelt reformátusságnak, hogy leányai 
evangéliumi szellemű, hazafias és házias nevelésben ré-
szesüljenek. Az új intézetre Isten áldását kívánjuk! 

* A beregi esperes második körlevele Lapunk-
hoz is beküldetvén, annak számos közérdekű pontjai 
közül kiemeljük a következőket: 1. közli a beregi egyház-
megyében közalapi segélyt nyert gyülekezetek és lelkészek 
névsorát és segélydíjait; 2. erélyesen sürgeti, hogy a hátra-
lékos gyülekezetek közalapi hátralékukat 30 nap alatt 
befizessék'; 3. lelkesen buzdítja lelkésztársait az > Őrálló* 
támogatására; 4. az egyetemes leltár jelentő íveit a kitöltés 
előkészítése végett a gyülekezeteknek megküldi; 5. felhívja 
a presbyteriumokat egy egyházkerületi világi tanácsbiró 
s egy egyházmegyei lelkészi tanácsbíró választására; 
6. megsürgeti a debreceni bölcsészeti fakultásra az ado-
mányok gyűjtését; 7. buzgón élesztgeti a szendergő egyház-
megyei lelkészi értekezletek újból szervezését s e végből 
augusztus l - re Beregszászba tanácskozásra hívja lelkész-
társait stb. A körlevél fényes bizonysága az esperes 
hivatali nagy buzgóságának, de egyszersmind azt is mutatja, 
hogy ma már az esperesség nem nobile officium, hanem 
tömérdek munkával megterhelt nehéz hivatal. 

* Kézügyesítő tanfolyam Debrecenben. A ke-
reskedelemügyi m. kir. minisztérium által engedélyezett 



kézügyesítő tanfolyamot Szterényi József iparoktatási 
országos felügyelő f. hó 15-én — vasárnap d. e. 9 órakor 
nyitotta meg Debrecenben. A tanfolyamon 16 tanító vé-
szén részt, kiknek összes készítménye be leend mutatva 
az országos tanszerkiállításon. 

* Dillmann A. professor, a hírneves ótestamen-
tomi exegeta július 4-én Berlinben, élete 72-dik évében 
meghalt. 1823-ban Illingenben született, theologiát hall-
gatott s Párisban, Londonban és Oxfordban keleti nyel-
veket tanult. 1852-ben Tübingában theol. docens, 1853-ban 
rendkívüli tanár, 1860-ban Kielben a keleti nyelvek ta-
nára, 1864-ben Giessenben ótest. exegesis tanára lett. 
Berlinbe 1869-ben a Hengstenberg halála után jutott és 
itt működött egész haláláig, mint az ótestamentumi exe-
gesis tanára. Irodalmi működése jelentős. Theologiai 
szempontból legértékesebbek a Jób könyve, a Hexateus 
és az Ézsaiás könyvéhez írott kommentárjai. Nyelvészeti 
szempontból a keleti nyelvekben volt nagy mester. Ót 
tartották az aetbiop nyelv és irodalom legelső búvárának. 
Mint Schweinfurt, a hírneves Afrika kutató írja, Abissi-
niában a benszülött tudósok is Dillmannt tartják nyelvök 
és irodalmuk legalaposabb ismerőjének. Megírta az aethiop 
nyelv grammatikáját, készített egy aethiop szótárt, kiadta 
az ótestamentumot aethiop nyelven stb. stb. A kitűnő 
orientalistának hazánkból is számos hallgatója, ismerőse 
és tisztelője van. 

* A stóla eltörlése és kárpótlása érdekében 
figyelemreméltó cikksorozatot írt Papp Imre hódmező-
vásárhelyi lelkész. A lelkész és hívei közötti érülközés 
és bizalom-kifejlődés nagy akadályának tartja a stólát, s 
e mellett azt mondja, hogy a vallások szabadsága esetén 
a stóla lesz oka annak, hogy sokan nem fogják igénybe 
venni a lelkész szolgálatát a keresztelés, esketés, teme-
tés stb. alkalmával. »Mily szép lenne, írja többek között, 
a lelkészi hivatás stóla nélkül! Nem kellene a lelkésznek 
pirulva hallania, mint most néha, ha valamely különösebb 
alkalommal kiválóbb beszédet mond, hogy »jól megfizet-
ték^ A stóla eltörléseért a papságot cikkíró szerint a 
párbér felemelésével lehetne és kellene kárpótolni, és pedig 
egy 100 lélek után 10 frtot vagy egy-egy öttagú család 
után 50 krt számítva évenként. — A stóla eltörlése mel-
lett tudtunkkal eddig Czinke István a »Sárosp. Lapoké-
ban emelt szót és Petri Elek theol. tanár tett figyelemre-
méltó nyilatkozatot a budapesti lelkészek értekezletében. 
Annyi bizonyos, hogy az egyházpolitikai viszonyok meg-
változásával a stóla kérdés a lelkészi karnak egyik égető 
kérdése lesz, melyet munkatársaink és az egyházi érte-
kezletek figyelmébe nem tudunk eléggé ajánlani. 

* Gyászrovat. Helyei Gábor, a dévai tanítóképző-
intézet igazgatója f. hó 21-én Budapesten az üllői-uti 
klinikán meghalt. Hetyeiben a paedagogia s az irodalom 
egyik buzgó művelőjét vesztette el. Ő alapította 1886-ban 
a »Magyar Tanítóképző* című tanügyi folyóiratot, 1892-ben 
pedig »Gyöngyvirágok* címmel* csinos gyermekverseket 
adott ki. Buzgó tagja volt egyházának, a református egy-
háznak is, melynek Déván szorgalmas presbytere volt. 

Özvegyet és öt gyermeket hagyott hátra. Béke hamvaira! 
— Az Urnák egyik öreg szolgája, Szétess Lajos dobozi 
(Fehér m.) lelkész f. hó 19-én jobb hazába költözött. 
Temetésén a háznál imádkozott Kiss Béla vaáli lelkész, a 
templomban prédikált Mészöly Pál tabajdi lelkész, a sírnál 
Szüts Károly felcsuthi lelkész tartott síribeszédet. Széless L. 
nőtlen ember volt, rendkívül takarékosan élt s mint írják, 
közel százezer frtnyi vagyont hagyott, melyet rokonai 
örökölnek. Hü volt a kevesen, mi reá bízatott. Áldás 
emlékére! 

* Sajtó hibák kiigazítása. E Lap mult számában a »Régiség« 
rovatban közölt Báthori levelében »Consilium non modo affectu* 
helyett effectu, »casens« helyett carens, »sed devocano* helyett 
decocans, >a vétek minimumát* helyett a vétel minimumát kell 
olvasni ; valamint a pályázatok rovatában is H.-Nánns helyett 
elnézésből »H.-Hánás«. Kállay helyett »MulIey* szedetett. 

P á l y á z a t . 
A li.-náriási ev. ref. hat osztályú gimnáziumban 

üresedésbe jöt t : a) magyar-latin nyelvi; b) rajzoló geo-
metria-mathesis tanári székekre pályázat hirdettetik. 

Fizetés: minden egyes tanszéknél 1200 frt, a lak-
bérrel együtt, az egyház pénztárából évnegyedenként előre 
fizetve. A kivánt oklevéllel biró egyén egy évre mint 
ideiglenes rendes tanár alkalmaztatik, s csak ezen idő 
alatt kifejtett sikeres működése után állandósíttatik, ami-
kor is a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanárok gyám-
és nyugdíjintézetének, esetleg az országos középiskolai tanári 
nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagja leend. 

Nem okleveles, de szaktárgyaiból vizsgázott egyén 
csak helyettes tanári minőségben és csak egy évre válasz-
tatik 900 frt évi fizetéssel, de ha ez idő alatt a kivánt 
tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést mutat 
fel: a következő évben mint rendes tanár állandósíttat-
hatik. Végre ha okleveles, de nem a hirdetett tanszakra 
képesített egyén választatnék, az szintén csak helyettes 
tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik, fize-
tése azonban 1200 frt lesz. 

Pályázhatnak protestáns vallású okleveles tanárok 
és tanár-jelöltek. 

A megválasztott egyén állomását f. év augusztus 
végén, legkésőbb szept. 1-én köteles elfoglalni s a rendes 
és okleveles tanár, ha családos: 40 frt, ha pedig nőtlen, 
15 frt költözködési átalányt kap. Ez összeget azonban, 
ha állomását három év letelte előtt bármi okból elhagyja: 
vissza tartozik téríteni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges ka-
tonai szolgálatokat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető hiteles okmányokkal, végre orvosi 
bizonyítványnyal felszerelve f . évi augusztus 10-éig az 
ev. ref. egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson az ev. ref. gimnázium igazgató-
tanácsa f. hó 13-án tartott üléséből. 

Kállay Imre, Benkő Lajos, 
főgondnok. 1 — 2 ev. ref. lelkész-elnök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Sí!erkeszlíÍN#gí: 
IX. kerület, Pipa utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzeiidök. 
líiíul<i-liivalitl : 

Hortiyánszkt/ Vilitor kiinyvkereslcrrtése (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 I v Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 

Előfizetési ára : 
Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára SO kr. 

Az országos lelkészi özvegy-árvai gyám-
intézet alapszabály-tervezetéhez. 

Minden időben, ele főként e válságos napok-
ban, midőn a jövő alakulása a bizonytalanság 
áthatlan ködébe van burkolva, elrejtve a képet, 
mely nehéz harcot, küzdelmet mutatna fel; mert 
az igazság lobogóinak békés felvonulására ma 
kevesebb, mint valaha a biztató jelenség: min-
den igaz protestánst, ki az evangéliumi el-
veket és tudományt szívének lelkesedésével teszi 
magáévá, a legnagyobb mértékben érdekelnie 
kell ama kérdésnek, ha vájjon az evang. egyház 
szellemi vezérkara megfelelhet-e apostoli hiva-
tásának és a földi, a megélhetésre s a család 
fentar tására irányzott gondok nem épen valódi 
hivatásától terelik-e el ? vájjon oly mértékben 
gondoskodunk-e róluk, hogy jogunk legyen a 
Krisztusnak felajánlt életet, az evang. egyház 
létérdekeinek foglalni le teljes egészében ? 

Ez a kérdés aktuális különösen ma, a mi-
dőn minden hivatali állás akként van rendszere-
sítve, hogy biztos életpályát képezzen, melyen 
az előmenetel nyomon kövesse a szorgalmat, a 
rátermettség buzgalmát, s a legszomorúbb esetre 
a család existentiája annyira legyen biztosítva, 
hogy az ez előtt oly gyakori koldusbot, ma már 
csak a hűtlen sáfárságnak legyen méltó öröksége. 

Es, íme, mégis van egy hivatali állás, a 
legfontosabb, a legszebb, a legnemesebb s a leg-
régiebbek egyike, mely az új idő, a humanismus 
lüktetését nem érezte meg, hatáskörén kívül 
maradt ; hol a hivatal, sok részben, egyet jelent 
a megélhetésért való folytonos küzdelemmel, hol 
a legtöbb tehetség szárnya-szegetten hull alá, 
hol előmenetelről csak álmodozni lehet, de az 
erre irányzott törekvést a gyakorlati élet meg-
csúfolja, kineveti; hol az anyagi nyomor rab-
bilincsbe veri a szabad lelket; hol a pálya vége 
csak kínos vergődést s a hálátlanság keserű 
gyümölcseit helyezi kilátásba s végül özvegyét, 

árváját kezükben koldusbottal állítja oda a ko-
porsóhoz, annál bizonyosabban, minél hívebben 
és igazabban szentelte a lelkieknek az elhunyt 
az ő küzdelmes életét. 

Ha ez a kép — eltekintve a kivételektől — 
így is szomorú, egészen aggasztóvá teszi az a 
tagadhatatlan jelenség, hogy a pályát választó 
ifjúság maga is — bár csak sejtett és nem 
tiszta tudatával birván a helyzetnek, hova-
tovább jobban elfordul a lelkészi pályától, mit 
a theol. intézetek elnéptelenedése igazol. (Buda-
pesten pl. tavaly 4 azaz négy első éves hall-
gató volt.) Oda jutunk tehát, hogy az anyagiak 
ősi rendezetlensége eltereli az arató munkáso-
kat; pedig bizonyára ma igazabb mint valaha, 
hogy: »az aratni való gabona sok, az arató pe-
dig kevés((. 

Hogy tenni kellene valamit, azt a jobb lel-
kűek már régen sürgetik, de a kislelkű tépe-
lődésen még nem vehettek diadalt. A helyzet 
tar thatat lan voltát látszott érezni maga a zsinat 
is, mely a közelebbi ülésszak 321. sz. a. kelt 
végzésével a legégetőbb sebre, az özvegyek, 
árvák nyomorúságának enyhítésére kivánt ké-
szíteni gyógyító tapaszt, midőn az egyházi tör-
vény 261. §-át is így alkotta meg: ixxddig is, 
míg az egyetemes egyháznak módjában lenne a 
hivatalviselésre képtelenné vált lelkészek nyug-
díjazásáról gondoskodni, a lelkészi özvegyek és 
éirvéik számára egy orszéigos ggámintézet megalko-
tásának a közalapból állandó segély által való 
előmozdítása, mely intézet {gyám- és nem nyug-
díj-!) mielőbbi megalkotása a konvent teendői 
közé soroztatik «. 

Valljuk meg, hogy az imént jelzett célra, 
a lelkészek helyzetének javítására ez nagy és 
hatalmas lépésül tekinthető, mely célszerű ki-
vitel esetében egy jobb jövő csiráját hozanclta 
magával. 

Lelkesült reménynyel vettük azért kezünkbe 
a konvent ismert javaslatát, mely a most idé-
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zett pont eredményeként áll előttünk. Ámde lel-
kesedésünk szárnyait hamar megtépte mindjárt 
az 1. §., mely a 2. §-al kiáltó ellenmondást ké-
pezve, alkalmas már magában is arra, hogy a 
javaslat által felkötött reményeinket, kilátásain-
kat az ábrándok szétfosztó világába kergesse. 

Ugyanis a 2. §. szerint az intézet címe: 
»Országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvai gyámin-
tézet a — semmi egyéb. Ez a cím mutatja, hogy 
ez intézetnek kizárólagos célja a lelkészi özvegyek 
és árvák gyámolítása. 

Ámde az 1. §. mást mond, nevezetesen, 
hogy: »a befolyó évi jövedelmek egy részének 
folytonos tőkésítése által peclig az országos zsinat 
határozatának megfelelően (?!), oly alap létesítte-
tik, mely másfelől az országos lelkészi 
nyugdíjintézet mielőbbi megalapíthatását is lehetővé 
tegyea. 

Átnéztem a zsinat jegyzőkönyvét, illetve ide-
vonatkozó határozatát. Tudom, hogy a parallel, 
vagy épen együttes életbeléptetésre vonatkozó 
indítványok tétettek ; de a tény mégis csak az, 
hogy a zsinat a nyűg díj-intézet felállítását elodázó, 
s a konvent feladatává csakis és kizárólag a gyám-
intézetnek mielőbb felállítását tett fennebbi hatá-
rozat fogadtatott el a Szeremley módosítása sze-
r in t ; és így, azt kell állítanom, hogy a zsinat 
intentióján a konvent túlment, midőn a kedvenc 
eszmét egy pillanatra is fel nem adva, utasítás 
ellenére, mint koloncot köti a gyámintézet ter-
vezetéhez, a mivel aztán annak áldásos létrejöve-
telét, ha talán nem odázza is el teljesen, mindenesetre 
igen megnehezíti. Ez állításunkat akar juk bizo-
nyítani a következőkben. 

A javaslat, hogy kettős célját szolgálhassa, 
szűkmarkú a javak osztogatáséiban. 

Ugyanis, hogy valaki özvegyének 100, illetve 
150 frt évi járadékot biztosíthasson, ezt valami 
kecsegtető kilátásnak mondani nem lehet, sem 
pedig a lelkészeknek e javaslatot valami különös 
lelkesedéssel üdvözölni.Vannak fillérekből, hangya-
szorgalommal felállított, minden közsegélyt nél-
külözött gyámintézeteink, melyek ennél nagyobb 
segélyt jobban biztosítanak, mint a kezünk alatt 
levő tervezet. Célszerűebbnek tar tanám a segé-
lyezést magasabb alapon kezdeni és lassúbb 
tempóban folytatni az emelkedést pl . : 200, 250, 
300, 350 és 400 frtos részletekben s ilyforma 
arányban a II. altételnél is. 

Az árvák számára nyújtandó segély pedig 
a tervezett kulcs szerint elenyésző csekély és 
meg sem közelíti a tanító-árvák részére bizto-
sított segélyt s egyáltalában nem elegendő azok 
léte fentartására. Egészen méltánytalan az az 
intézkedés, hogy teljesen szülőtlen árvák az anya 
járadékának %-énól, mondjuk az alsó fokon 

75 frtnál többet, ha szinte hatan-heten lennénk 
is, nem kaphatnak. Ugyan ki tar t ja el őket azért, 
ki ad nekik szállást, ruhát, élelmet, oktatás t? 
Csodálatos a mai keresztyénség humanismusa. 
Százezreket beleöl egyes árvaházakba, hogy ott 
néhány választott kegyenc (mert vannak, kiknek 
apjuk, sokan, kiknek gazdag anyjuk van) úri ne-
veltetésben részesül (az árvaházban lakáson kívül 
202 fr tba kerül egy árva évi neveltetése), míg 
azok, kik áldozatot is hoztak a jövő bizonyta-
lanságának, néhány forinttal bocsáttatak annak 
a sokat elnyelő tengernek, az életnek háborgó 
hullámai közé. Ha a társadalom a köznyomort 
akarná enyhíteni, nem ragadna ki a tömegből 
egyeseket, hogy raj tuk jótékonysági kedvtelését 
gyakorolja, mutogassa, nem törődvén semmit az 
ezrekkel, kiknek fényes palota helyett kunyhó 
sem jut, hanem, mint az országos árvaegylet 
kezdi is gyakorolni, segélyezések által tenné 
lehetővé az árvák minél jobb gondozását. Ám 
a társadalomnak e részben irányt nem adha-
tunk, de oly intézetnél, melynek fentartásához, 
még pedig elég súlyos mérvben, hozzájárulni 
köteleztetünk is, talán van annyi jogunk, hogy 
oly segélyezés mértéket kívánjunk megállapítani, 
mely e névre érdemes legyen, mely ne koldus 
alamizsna, hanem az árvák legegyszerűbb léte-
zését biztosító összegben légyen meghatározva. 
Itt nem a társadalom, nem a közjótókonyság 
válogatja szeszélye szerint a maga kegyeit, hanem 
szervezett intézettől várják a részvényesek szer-
zett joga ika t ; annyival inkább, mert a felebaráti 
szeretet tényeit is ugyanazok gyakorolják, a kik 
a jogokat esetleg igényelik ; nincs senki, a ki 
megmondhatná, ki az, kit a Gondviselés kegye 
a segély igénybevételétől megmentvén csak ada-
kozó, s ki az, a ki adományozott, illetve jogosult 
részesülő leend. 

Ide tehát egészen más kulcs lenne alkal-
mazandó, nevezetesen az árvák segélye fix ösz-
szegben lenne megállapítható és peclig a célnak 
megfelelő fix összegben és semmi elfogadható 
okot nem látunk arra, hogy az árvák száma e 
segély elé határ t vessen, vagy hogy az egy-két 
gyermekes anyának praemiumot nyujtsunk a 
több segélylyel azok felett, kiket az Úr több 
gyermekkel áldván meg, egyúttal az árvák ne-
veltetésének gondjával meg is látogatott. Hiszen 
nem tagadható, hogy a szükség az árvák szá-
mával nem apad, hanem növekedik, s különben 
is ez a nagy szám a kikötött kor elérésével ön-
magától leapad, s nem oly hosszasan maradó 
teher az intézeten, mint a fiatalon maradt özve-
gyek életjáradéka. 

Morvay Ferencz. 



A theologia egyházi és tudományos 
jelentősége. 

(Folyta tás . ) 

A theologiának éppen olyan szüksége van a re formá-
lásra, mint az egyháznak. S a mily igaz. hogy az egyház 
megujulása, javítása a theologia megifjodására is vezetett, 
épen úgy áll ez megfordítva is. 

Csak Sehleiermacherre kell rámutatnunk. 
A theologiai tudománynak az a mélyreható reformá-

lása, melyet neki köszönhetünk, az Űr kezében hatalmas esz-
köznek bizonyult az egyház újjáalakulására nézve is. Az 
egyházi élet ép úgy nyer a theologia helyesebb ismeretével, 
mint a tudományos vizsgálódás a keresztyén hitéletbe 
való személyes elmélyedéssel. 

Ebből azonban egy fontos következtetést vonhatunk le. 
Ha a theologiai tudomány az egyház benső élet-

ösztönének productuma — a mi az eddig elmondottakból 
önként következik — úgy minden esetre egyházi jellegűnek 
kell lennie. 

Egyetlen egy theologiai munka sem tagadhatja meg 
annak az egyházi közösségnek talaját, életkörét, a melyen 
belül szerzője megirta. Itt nincs kivétel, bármilyen theolo-
giai szakhoz tartozzék is a munka különben. Nem tisztán 
tudományos elvek azok, melyek a theologiai nézetnek 
egyéni jellegét alkotják; a theologus nézetét annak az 
egyházi közösségnek szelleme irányozza s hatja át, melynek 
ő maga is egyik tagja. Éppen azért a theologia többé-
ke vésbbé felekezeti jellegű. 

Ez a felekezeti jelleg a theologiai tndomány külön-
böző ágai szerint különféleképen érvényesül, kevésbé az 
Írásmagyarázati és történeti stúdiumokban, sokkal erő-
sebben a dogmatikában s a gyakorlati theologiában. Igy 
a protestantizmuson belül is van külön lutheri és külön 
kálvini theologia. 

Ne támaszszon ez megütközést. 
Van a két egyháznak egy olyan közös magaslata, 

a melyre fölérve nemcsak együtt érezhetnek, hanem egynek 
is tudhatják magukat. 

E közös magaslat lejtőin élünk külön telepeken, de 
odafönn csak egy templomunk van, a protestántizmus 
egységes örök igazságának sanctuariuma. E szentek szent-
jében van a mi közös frigyládánk, benne bár kettős 
táblájú, de közös alaptörvényünk. 

E közös alap a nagy reformátori elv, a melyből 
indult ki mind a két reformáció, a melyet így formuláz-
hatunk legrövidebben: 

A bűnös ember egyedül a Jézus Krisztusban találja 
életét, üdvét és megigazulását. Annak az evangéliumi 
hitnek pedig, mely Krisztushoz vezet, egyedüli forrása a 
szentírás. 

A részletekben, a symbolumok felfogásában, alak-
jában valamint az istentisztelet formáiban lehet és van 
is a két egyház között töbféle különbség; de a reformáció 
tiszta, örökérvényű alapelvében egyek vagyunk. 

E nagy reformátori elv képezi alapját a prot. theoio-

giának is, s a milyen mértékben képes a theologia a 
Jézus Krisztusban való üdvnek eme személyes és közösségi 
tapasztalatát a maga tudatában fölvenni, abban a mérték-
ben született az az egyház szelleméből s így valódi egy-
házi jelleggel bír. 

Az emberi bűnösség tudatának s az üdvnek, mely 
azt eltörli, melyet Krisztusban nyerünk meg, történeti 
fejlődése van. Az ószövetség üdvtörténeti tényei előkészítik, 
az újszövetségiek pedig betetőzik az örök isteni szeretetnek 
az emberi nem megváltására irányuló üdvgondolatait. 
Egyházi jellegűnek bizonyul be tehát a prot. theologia 
abban is, hogy a történeti üdvtényeket a keresztyén életre 
való specificus jelentőségükben tünteti fel; s egyháziatlan 
az a speculativ vagy kritikai hittan, mely az evangéliumi 
hitnek történeti alapját metaphisikai vagy egyéb indító 
okokból aláássa. Az újabb idők szigorúbb történeti 
vizsgálódásának e tekintetben is lényeges hatása volt a 
theologiára, a minek eredménye a szentírás és a dogma 
helyesebb felfogása s így alaposabb megértése. 

A protestáns theologiára nézve továbbá kötelező, 
hogy a szentírásban, mint az örök isteni üdvgondolatok 
történeti okiratainak gyűjteményében lássa valláserkölcsi 
ismereteink örök üdvforrását. A szentírás egyedüli normája 
keresztyén hitéletünknek ép úgy, mint minden egyházi 
tan fejlődésnek. A theologia feladata tehát az irás örök 
igazságaiba való elmélyedés. Ez a protestántizmus alaki 
elve. Egyháziatlan tehát a theologia, mely nem ebből az 
elvből, nem az irástanulmányból ered, s melyben az irás 
egyedül irányadó tekintélye helyére az egyház, vagy a 
hagyomány, vagy az ész elve lép. 

Azonban ez a dolognak csak egyik oldala. 
Habár az egyháznak benső életösztöne az, hogy a 

hittartalom tudományos megértését eszközölje: ez a tudo-
mányos érdek, mint ilyen, az egyházra nézve mégis csak 
másodrendű valami. 

Első és legfőbb érdeke éppen a gyakorlati vallásos 
érdek. 

A mily mértékben a theologia ezt az érdeket elő-
mozdítja, csak annyiban veheti hasznát az egyház. 

Csakhogy ezt nem a pietizmus értelmében kell 
vennünk, mely a theologiát csak annyiban tartja jogosult-
nak, amennyiben az épülést, az áhitatosságot eredményezi. 

Az, a mit az egyház valláserkölcsi feladatának neve-
zünk, tágabb valami s abban áll, hogy az evangélium 
üdvözítő ereje a közerkölcsiség őszes rétegeit hassa át s 
helyes viszonyba hozza az emberi élet őszes vonatkozásai-
val* Ebből önként következik, hogy a theologia, mely 
az egyháznak ezt a messzeható feladatát is tartozik elő-
mozdítani, nem maradhat az iskolában s a tudósok szűk 
körében, hanem ki kell lépnie a gyülekezet tágabb körébe. 
A protestántizmus nemcsak a theologustól, hanem az 
úgynevezett laikustól is megkívánja, hogy a keresztyén 
hittartalmat, legalább főbb vonásaiban, helyesen ismerje, 

* A theologia gyakorlati feladatát jelesen képviseli a Harnack-
féle »Zeitschrift für Kirche und Theologie< cimfi szakközlöny. 
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a mi a theologia népszerűsítését teszi szükségessé. Azért 
a theologiának érdeméül tudjuk be, hogy a theologiailag 
nem képzett gyülekezeti tagok vallásos ismeretének szük-
ségletével is számol s általánosan érthető formában kilép 
az iskola szűkebb köréből s azt, a mi sokáig csak véka 
alá rejtett világosság volt, szerte sugároztatja s ezzel az 
általános felvilágosodást mozdítja elő. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

i s k o l a ü g y . 

Kezdjünk iskolapolitikát! 
II. 

Az iskolaszék úgy, mint a presbyteriúm, legyen en-
gedelmes a legnagyobb mértékben és készséggel az iskolai 
felsőbb hatóságok iránt, mikor ezek a hiányok pótlására 
és a rosznak jóvátételére felhívják őket. 

Múlhatlanul szükség van olyan egyházkerületi sza-
bályrendeletre legalább e tekintetben, t. i. iskolai ügyekben 
engedelmességre szorítsa, sőt kényszerítse az iskolaszéket, 
úgy mint a presbyteriumot. 

Hogy állunk ma e tekintetben? 
A példák gyűlöletesek, de példa nélkül nincs kellő 

világítás. 
Én tehát példákra hivatkozom. 
Agyán 110 gyermek szorongott a mull iskolai év 

egész folyamában egy olyan tanteremben, a mely 80 gyer-
meknél többel nem fogadhat be. 

Az egyházmegyei iskolafelügyelők bejelentették ezt 
az egyházmegyei közgyűlésnek s ez jegyzőkönyvileg uta-
sította az iskolaszéket és a presbyteriumot a tanterem 
kibővítésére. 

Ezen ügy elintézése végett gyűlést tartottam az is-
kolai év letelte után. 

Mikor láttam, hogy a magyarázat nélküli előterjesztés 
kellő eredményhez nem vezet, következő magyarázatot 
használtam: 

Lássák, édes atyámfiai! a község 3—4 bikát, 2 mén-
lovat, 3—4 kansertést tart csak s ezek részére olyan két 
épületet készíttettek épen magok, a melyekben kétszer 
annyi tenyészállatot is kényelemmel el lehet helyezni. A 
jegyző úr még nőtlen volt akkor, mikor épen magok 
lerontották azt a három szobás épületet, a mely egy egész 
család befogadására elegendő s alkalmas is volt s épít-
tettek a helyett olyan lakást, a mely egy maga többet ér, 
mint a két iskola. 

Mindezeket minden dicséretreméltó készséggel tették 
meg magok, s mikor mindezek megtevéséhez én magam 
is, mint községi képviselő hozzájárultam: azzal biztattam 
magamat, hogyha megadják a községnek a mi a községé, 
meg fogják adni, ha kell, minden bizonynyal az iskolának 
is, a mi az iskoláé. 

Tehát most arra kérein magokat, hogy adják meg 
az iskolának a mi az iskoláé. 

Nem adták meg! . . . 
Épen az a presbyter és iskolaszéki tag, a ki a köz-

ség házához, noha már ma ott is petróleummal világíta-
nak, megszavazná bármikor az ezüst gyertyatartót, szólalt 
fel először az én magyarázó előterjesztésem után s kije-
lentette, hogy ilyen építkezést most (egy kereszt buza 2, 
3, sőt 4 vékát is megad) nem bírnak ki az egyháztagok, 
mivel nincsen ára a szarvasmarhának. 

Ezért lett az, hogy a határozat szerint csak úgy 
bővíttetik ki a tanterem, hogy a tanító egyik szobája tol-
datik ahhoz. E szoba helyett aztán jövőre építenek má-
sikat. . . De csak jövőre s az még el is maradhat 1895-ről, 
ha a buza rosszabbul fizet akkor, mint a hogy most fizet 
s ha a szarvasmarha ára alantabb fog állani a jelen-
leginél. 

Csakhogy a szomszédban N.-Zerénden még sokkal 
több történt ám ennél, s így ezen határozat mellett, még 
nincs nekem okom nagyon pironkodni. 

1885-ben én voltam ott az egyházmegyei látogató 
küldöttségnek az egyik tagja. Külön esperesi figyelmezte-
tést kaptunk arra nézve, hogy az iskolai ürszékek meg-
csináltatására szorítsuk rá a presbytereket. Az ürszékek 
megcsináltatása végett jegyzőkönyvi kivonat érkezett már 
ide az egyházmegyéről, minket megelőzőleg. 

A mi megjelenésünk napján épen nagy eső volt. 
Tudtam tehát, hogy azon a sövénynyel kerített bizonyos 
szűk helyen, a hol az iskolás gyermekek részére nem 
látta szükségesnek elkészíttetni a szükségszéket a nagy-
zeréndi presbyteriúm, lágy lesz a föld s biztosan felragad 
a csizmára az ottani gazdagon megtrágyázott talaj. Vizsga 
után tehát (minthogy minden ékesen szólásnál hathatósabb 
a tett), karon fogtam a birót és a gondnokot* s a nélkül, 
hogy csak sejthették volna is; hogy mit akarok velők, 
elvittem őket arra a helyre s megálltam velők annak a 
helynek a kellő közepén. Akkor szó nélkül eleresztettem 
őket s mentünk mindhárman az iskola előtt a ránk kíván-
csian várakozó többiekhez. Megmutattuk a csizmáinkat. . , 
és . . . és a következő valamelyik évben csakugyan elké-
szültek az ürszékek. 

Érdemes feljegyezni, miszerint a jelenlevők legföbbike, 
mikor mutattam neki a csizmámat, ezt felelte: »én és mi 
is ürszék nélküli iskolában tanultunk ki s így kitanul-
hatnak ilyen iskolában a mi gyermekeink is!« 

Ilyen jelenet a községi élet rendszerében nem for-
dult elő soha, legalább N.-Zerénden már 1885-ben nem 
fordulhatott elő, mert a községházánál külön ürszéke volt 
már akkor a jegyző-családnak, külön a jegyzőnek, mint 
hivatalnoknak, külön a bíráknak és a cselédségnek. 

Tehát a rendszerben van a hiba! 
Mielőtt azonban a mi egyházi rendszerünkről szóla-

nék valamit: még egy példát kell felhoznom épen Nagy-
Zeréndről. 

Olyan régóta vannak két iskolában felesen a tan-
kötelesek N.-Zerénden, hogy rég megócskult volna már 
ott egy harmadik új iskola, hahogy annak idejében fel-
épült volna az. 



Ezen harmadik iskola felállítását megrendelte már 
az egyházmegye évek hosszú sora előtt, sürgeti a fel-
állítást jegyzőkönyveiben évenként kétszer is, b presbyte-
rek kapacitálásához hozzájárult már az esperes mellett, 
egyházmegyénk legtekintélyesebb világi tanácsbirája is. 
Mindez mégis eredményhez ma sem vezetett, csak olyan 
alakban sem, hogy egy segédtanítóságot szervezzen leg-
alább a presbyterium. 

Az egyházmegye elfogadná ezt is nagy valószínű-
séggel. 

És ez egy olyan egyházközségben történik így, a 
hol a lakosok csaknem mind ev. ref. vallásúak s a hol 
a világi község olyan községházat talált legközelebb szűk-
nek és tovább nem használhatónak, a mely testvérek 
közt is többet ér a mostani két iskola épületnél s olyan 
községházat szerzett minden különösebb előkészület nél-
kül, a mely egymaga löbbet ér, mint a paplak és a két 
iskolaépület. 

Nem felhányásként, sőt tiszta örömmel hozom ezt 
elő. A község előhaladása nem bánt, de felemel engem. 

Ezt a tényállást csak azért kellett előhoznom, hogy 
a községi rendszert az egyházi rendszerrel szembe állít-
sam s amannak előhaladást biztosító életképességét, ennek 
pedig minden előhaladást megakadályozó életrevalótlan-
ságát szemlélhetové tegyem. 

A világi megye élén egy főispán áll. (Nincs olyan 
ev. ref. vallású főispán, a ki igazán nem örül azon, ha 
az egyházmegye zöld asztala mellett ott ülhet, mint világi 
tanácsbiró.) 

íme a főispánnak csak óhajtania kell. hogy a vár-
megye területén bármelyik község elöljárói s képviselői 
új községházat, jegyzői lakot építtessenek. Ezt az óhajtást 
nem is kell magának a főispánnak hozni a község tudo-
mására. Elég ha csak felemlíti azt úgy alkalom adtán a 
főszolgabíró. (Nincs olyan ev. ref. vallású főszolgabíró, 
a ki egyházmegyei tanácsbirőságra számítani merne, mert 
tudja, hogy közte és a főispán közt (a ki már egyház-
megyei tanácsbiró) ott van az alispán s ez is vágyakozik 
a főispán mellett ülni ott az egyházmegye zöld asztalánál.) 

A főispán óhajtása így is teljesedésbe megy. Leg-
először is a biró siet kijelenteni, miszerint örül azon, ha 
az ő községe kedveskedhetik főispán úrnak valami csekély-
séggel. Az elöljáróság és a községi képviselet pedig meg-
jutalmazva érezi magát, ha a főszolgabíró úrral kezet foghat 
annak eltávozásakor, sőt bármelyik is szívesen segít ezek 
közül a főszolgabíró kocsisának a lovak befogásánál. 

Ev. ref. egyházmegyéink gondnokai közt egy sincs, 
a ki főispán ne lehetne s van olyan is, a ki miniszter-
elnök is volt már. Az esperesek kivétel nélkül jeles, tanult, 
egyházi férfiak, a kik ha világi pályán haladtak volna, 
akár a Széli Kálmán méltó utódai lehetendettek. A tanár-
birák, úgy világi mint egyházi részről, olyan férfiak, a kik 
előtt kalapot emelhet bármelyik főszolgabíró, avagy al 
ispán is . . . És ime, mégis az ilyen férfiakból álló egyház 
megyei gyűlés határozatát kénye-kedve szerint fitymálja, 
félvállról veszi, sőt ki is gúnyolja, vagy legalább éveken át 

nem hajtja végre az a presbyterium, melynek tagjai közt 
egyetlen tanult ember sincs. És egy-egy egyházmegyei 
határozat foganatosítására, hiába küldetik ki, maga a fő-
ispán világi tanácsbiró is. Mint ilyennek, nem kívánnak 
kedveskedni semmiféle csekélységgel azok, a kik ugyan-
csak kedvében jártak már a főispánnak. 

Micsoda irtózatosan fonák rendszer ez! . . . 
Ha templomot, paplakot s lelkészt illető ügyekben 

meghagyható is a presbyterium ilyen jog- és hatásköre, . . . 
de az iskolai ügyekben okvetlen nullra redukálandó ez 
az által, hogy iskolai ügyekben egyesegyedül szakértőkre 
és ahhoz tudókra ruháztatik át minden jog- és hatáskör, 
úgy a felügyelet és kormányzat, mint az elbírálás tekin-
tetében. 

Boldog Isten ! . . . Hiszen van az egyházmegyének 
»szakértő «-je, van »jogtudó«-ja a tanügynél minden esetre 
csekélyebb értékű külső és tisztán anyagi ügyek elbírálása 
s elintézésére . . . s csak a tanügy élén ne állanának 
szakértők . . . és csak a tanítók felett ne ahhoz tudók 
tartanának ítéletet ? . . . 

Kezdjük tehát az iskolapolitikát az exámenek el-
törlése mellett azzal is, hogy a tanügy élén, fent úgy 
mint alant csakis szakértők, ahhoz tudók, vagyis kizáró-
lag tanférfiak legyenek immár . . . és a mit ők kimonda-
nak, elhatároznak, végeznek mint ilyenek, mindazt haj-
tassa végre, teljesíttesse az iskolaszék avagy a presbyte-
rium által az egyházmegye; az iskolaszék és a presbyte-
rium pedig a végrehajtást eszközölje minden késlekedés 
és legkisebb vonakodás nélkül! . . . A késlekedőkkel és 
vonakodókkal bánjon el az egyházmegye fegyelmi úton 
kíméletlenül, a legszigorúbban! . . . 

Hogyan folytassuk és hogyan végezzük az iskola-
politikát : elmondom a jövő alkalommal. 

Ágya, 1894. július 24. 
Nagy Sándor, 

evang. reform, lelkész. 

Munkakerülés, * 
lustaság, tunyaság ; kényelmesség, csavargás, henyélés ; lanyhaság. 

1. Fogalommagyarázat. Munkakerülésnek nevezzük 
a munkától való csüggeteg félelmet és visszariadást. A 
munkakerülő, a hol csak lehet, mellőzi a munkát. A lus-
taság a lassú és kedvetlen eljárásban mutatkozik ott, a 
hol serénység és mozgékonyság volna a helyén. A tunya-
ság annyi mint szorgalmatlanság; a tunya nem akar 
helyéről elmozdulni s ellenszenvvel viseltetik a munka 
iránt. A kényelmesség nem más, mint a nehézségtől való 
félelem. A kényelmességet szereti a lusta, a ki nem akarja 
magát megerőltetni, a kinek nincs buzgalma s a ki ren-
desen csak a könnyűt választja, a terheset és megeről-
tetőt azonban kerüli. Csavargásnak nevezzük a tétlen 
ide s tova való kóborlást, kószálást. A csavargó egy ide-
oda kóborló semmittevő. Lanyhaságnak nevezzük azt a 

* Mutatvány W. Rein: »Encyclopádisches Handbuch der 
Pádagogik« cimű nagy munkájából. Megjelenik Hermann Beyer & 
Söhne kiadásában, Langensalza. 



testileg és lelkileg álmos állapotot, a mely a duzzasztó 
erőnek hiányában van. 

2. Nevelői kezelés. A mi a munkakerülést illeti, kü-
lönbséget tesz, hogy az a testi munkára, különösen pedig 
bizonyos ügyességek elsajátítására, vagy pedig a szellemi 
munkára vonatkozik-e, mely utóbbinál különösen sok függ 
az önálló gondolkodástól. Az utóbbit a gondolkodásra 
való lustaságnak is nevezzük, a mely hiba különösen a 
mathematikai tanórákban s azokban, a hol önálló mun-
kák készítendők, sok tanulónál tapasztalható. Ezen hibá-
nak jelenléte sok esetben egészen helytelenül annak a 
körülménynek tulajdoníttatik, hogy a tanulónak ahhoz a 
bizonyos tantárgyhoz nincsen tehetsége, vagy pedig a 
hiba a tanítóban keresendő. Strümpel azt mondja : »A 
gondolkodásra való lustaság egyike a szorgalmatlanság 
főforrásainak; de vájjon honnét származik ?« Beneke 
Neveléstanának 18. §-ában így felel e kérdésre: »A tunya-
ság az állati tenyészélet erőinek túlságos összegyülekezé-
sén alapul, a melynek természetszerűen elő kell állania, 
ha az ember a gyermeket kezdettől fogva az evéssel és 
emésztéssel folytonosan, szellemileg azonban nagyon ke-
véssé foglalkoztatja.* S az 56. §-ban ezt mondja: >A 
lustaság a lassú munkálkodásra való hajlam. Általában 
kettős oka lehet: A természeti tehetség élénkségének hiánya 
és a vegetációi erők azon előnyomulása, a mely a többi 
erőknek különben gyorsabb lefolyásán alapuló munkásságát 
meglassítja. Az első esetben (a mennyiben itt általában 
orvoslásról lehet szó) igen jó az élénk gyermekek példája 
vagy a gyorsabb munkálkodást megjutalmazó dicséret 
avagy a gyorsabb fejlődést elősegítő kombinációk, pl. az 
elmésség által való felvidítás. A második esetben a hiba 
alap-okának megjelelt módja szerint kell az ellen dolgozni«. 
Dittes a következő tanácsokat adja a tunyaság gyógyítá-
sára »A neveléstan iskolája« c. munkájában: »A lustaság 
elhárítására és gyógyítására nincs más szer, mint meg-
szorítás, illetve az eledel megvonása s az emberi organiz-
mus magasabb rendszerének : az izmoknak, érzékeknek, 
a léleknek célszerű foglalkoztatása. Az első rendszabály 
által közvetlenül gyengítjük a bajt, a második által pedig 
ellensúlyozzuk. Ki van ezzel zárva az alvás szerfelettisége, 
valamint a gondolat nélküli csendes ülés, a mire a gyermek 
kényszerítve van, ha azt bezárjuk és elhanyagoljuk, vagy 
ha felnőttek társaságába, a színházba, a templomba stb. 
magunkkal visszük, a hol az unatkozik s nem kevésbbé, 
ha azt tömött osztályokban ülésre kényszerítjük, a nélkül 
hogy kellőképen tanítanánk és foglalkoztatnánk*. Ha a 
gyermekek, különösen a fiuk egy bizonyos kort, az úgy-
nevezett kamaszéveket elérik, ezen időnek egyéb hibáival 
nem ritkán egyesül a csavargás hibája. Ez Strümpel 
szerint a jogosan elvárható cselekvéseknél vagy általában 
a magaviseletben tartós hanyagságnak magas fokát jeleli 
meg: az időt semmittevéssel eltölteni. A csavargás hibája 
nincs szügségképen szellemi gyengeséggel összekötve, sőt 
ellenkezőleg, az egyoldalú ugyan, de erősen kifejlődött 
szellemi tehetségeknél szokott mutatkozni. Waitz kevés 
reményt nyújt a nevelésnek a lustaság gyógyítására, mely 
szerinte »szervezeti alapon« nyugszik. »Általános nevelés-
tanának* 168. oldalán azt mondja: »Ha a temperamentum 
(véralkat) az ingerlékenységnek csak csekély fokát mutatja, 
akkor a nevelés általában véve egyenletes, határozott 
uton haladhat ugyan, de az erkölcsösségre való nevelés-
nek azért nem csekély akadályok állanak útjában; mert 
a lustaság minden többi előtt azon hibákhoz tartozik, a 
melyek legnehezebben győzhetők le különösen azért, mert 
ezek a nevelöt igen könnyen elfárasztják és elkedvetlenítik. 
A szellemi tompasággal szemben nincs más eszköz, mint 
a kívánalmakban a megelégedés és következetesség. A 

szigorúság és türelmesség természetesen a lassút is elveze-
tik végre odáig, a meddig az általában elvezethető azon -
ban a szellemi munkásságnak jóval magasabb fokát, a 
mely nélkül az alaposabbak és finomabban képzett értelem 
nem képzelhető semmi esetre sem képesek vele közölni*. 

Sajnos, hogy a lustaság oka nem mindenkor a nö-
vendék »szervezeti alapján« nyugszik, hanem az igen 
gyakran a nevelésben és különösen a nevelő rossz pél-
dájában keresendő. Ezen esetben inkább henyélés az, mint 
lustaság és tunyaság. Rosenkranz úgy magyarázza az 
igazi szorgalmat, melyet a tanulóknak kívánnunk kell, 
hogy az a tanulónak a tanulásban való eleven, körül-
tekintő és kitartó munkássága. Ennélfogva a henyélés nem 
más, mint lanyha, korlátolt és ingatag állapot, a melynek 
jellemvonása a semmittevés, s a melynek rosz cselekvő 
oldalát találóan jelölhetjük meg e szóval: »A henyélés 
minden bűnnek kezdete«. Erre vonatkozólag azt mondja 
Deinhardt: »Az a tanító, a kinek tanításmódja oly hiányos, 
hogy nem képes a tanítványok érdeklődését tantárgya 
iránt felébreszteni, kettős hibát követ el : értelmit és er-
kölcsit. Az értelmi hiba abban áll, hogy a tanítványok 
semmit sem tanulnak, az erkölcsi pedig abban, hogy a 
tanítványok szórakozottakká válnak az órában és termé-
szetükhöz képest vagy az álmodozásra szoknak, vagy pedig 
hiábavalóságokra és rosszaságokra gondolnak, egy szóval 
henyékké lesznek, s otthon, hol a tanító felügyeletét nél-
külözik, teljesen oda vetik egyéniségöknek a gyeplőt. Hogy 
a tanítók csakugyan sokszor okai e szomorú jelenségek-
nek, melyeket az iskolai élet gyakran felmutat, ez külö-
nösen abból tűnik ki, hogy gyakran ugyanazok a tanít-
ványok az egyik tanítónál élénk figyelmet tanúsítanak s 
figyelmesek és szorgalmasak, míg a másiknál szórakozottak 
s házi feladataikat vagy épen nem, vagy pedig csak a 
látszat kedveért készítik meg s ekként azt tanúsítják, hogy 
a tantárgy iránt nem érdeklődnek. Mily végtelen nagy 
ennélfogva a tanító felelőssége! Mily szent kötelessége 
neki tantárgyát teljesen elsajátítani s egyúttal azt a ké-
pességet megszerezni mely lehetővé teszi neki azt, hogy 
tantárgyát alkalmas módon tanítványai tulajdonává tegye! 
Mert ha a helyeset a helyes alakban nyújtják a tanít-
ványnak, ügy az rendesen vagy korábban, vagy későbben 
érdeklődést nyer a dolog iránt*. 

Herbart több ízben érinti a lustaságot »Neveléstani 
felolvasásainak körvonalaiban*, azonban vele is csak 
aphorismaszerűleg foglalkozik, mint a többi hibákkal. A 
295. §-ban azt mondja: »A játékhoz való kedvet sokkal 
örömestebb látja a nevelő, mint a lustaságot, vagy a 
lanyha kíváncsiságot, ha a tanuló játékközben szépen 
megfelejtkezik a munkáról s az időt elszalasztja, ez a 
kisebb hibákhoz tartozik«. S a 306. §-ban így szól: »A 
lustaság és vadság ellen a nevelés rendesen nemcsak 
ösztönzés és korlátozás által, hanem különféle ügyességre 
való utalás által is működik, s a midőn arra a gondo-
latra vezet, hogy vájjon mit szólnak mások, mintegy ide-
gen tükörben mutatja a viszonyokat«. A Hartenstein által 
nyilvánosságra hozott »Aphorismák a neveléstanhoz * -ban 
a lustaság néhány esetét hozza fel Herbart a saját ta-
pasztalatából, a melyek különösségöknél fogva érdekesek: 
>0. P. lustasága, különös ellentétben előbbi higanyszerűsé-
gével és később érvényre jutni akaró bőbeszédűségével, 
oly lustaság, a mely hosszabb szellemi munkásság után 
épen akkor állt be, midőn egészen ki kellett volna fej-
lődnie, kétségkívül annak volt következménye, hogy a 
tanítás korábbi ingerei most jutottak, a mennyire lehet-
séges volt, érvényre s hogy megnyílt a jövő jólétre való 
kilátás. B. H, egészen másforma lusta volt. A gondo-
latoknak azon körére nézve, melyek az egyensúly álla-



potában egymás mellett fáradság nélkül megállhattak, 
kezdettől fogva serény volt. A magasabb szellemi iránt 
lusta s egyúttal tunya volt mindaddig, a míg annak 
hasznát s értékét fel nem ismerte, ez után a saját módja 
szerint igen szorgalmas lett, de csekély nyereséggel. Itt 
idegen ösztön — a dicsőség és anyai táplálás — képte-
len volt az érdeklődést pótolni s az akadályt legyőzni. 
M. lustaságát bizonyára az fokozta, hogy olyasmit kellett 
tennie a mit nem tudott. Csak mathemati kával s ezen 
kívül egy kis kézimunkával kellett volna foglalkoztatni. 
— 0. lustaságának oka mindenesetre némileg abban rej-
lett, hogy őt a tanításban korábban elhanyagolták, azután 
pedig lustasága erős behatások folytán kifejlődött. A latin-
nak mindig megvolt RZ clZ időszaka, a mikor a lustasá-
got kényszerrel kellett legyőzni. Mindenki, a ki a későbbi 
években bizonyos célból tanul, önmagát ösztönzi, úgy 
hogy azokra a gondolatcsoportokra, a melyekben a tanu-
lás véghez megy, kényszert gyakorol. Az ember sokszor 
lusta a kedvetlenség folytán, ha cselekvéseiben nem látja 
maga magát; magát mint ugyanazt a személyt, a kinek 
műve egyöntetű, vagy művei legalább is egy tervnek, 
egy törvénynek felelnek meg. A társadalmi ember pedig 
a mink-ben él; a virtuóz az én-ben, az egyesben.« 

Adorján Ferenc. 

t á r c z a . 

Budapesttől Londonig. 
Emlékezés a keresztyén ifjúsági egyesületek XIII. világkongresszusára. 

V. 
Az első ülés. A tagok bemutatása. A jelentések. 1400 prédikáció. 
A keresztyén hitélet hatása az erkölcsiségre. Tartalmas értekezések. 
Estély a Lord-Mayornél. Dr. Duka Tivadar. Ünnepély az Albert-

Hall-ban. Kirándulás Windsorba. 

Julius 2-án szombaton d. e. volt a kongresszus első 
ülése, melyet, mint általában minden ülést, ének. ima és 
rövid bibliamagyarázat előzött meg. Az egész »devotional 
service< félóráig tartott. Azután megválasztották az elnököt, 
alelnököket, bizottsági tagokat az internationalis bizottság 
javaslatai értelmében. Majd bemutatták a küldötteket, ter-
mészetesen csak úgy általában: Anglia. Amerika Olaszország 
küldöttei. A mikor Angliát kiáltották, egy egész sereg állott 
fel, de a nem-protestáns vagy nem-keresztyén országok kevés 
számú küldötteit szinte még lelkesebb fogadtatásban részesí-
tették. Magyarországnak meg épen viharos éljenzés jutott 
osztályrészül. Én nem tudom, úgy vettem észre, hogy 
minket minden nemzet szeret. Vagy talán úgy áll a dolog, 
hogy csak az evangélium hívei szeretnek, akármely nép-
hez tartoznak is. Annyi bizonyos, hogy az evangélium 
hívei, ha keveset tudnak is rólunk, azt tudják, hogy a 
magyar nemzet a reformáció nagy korszakában a tiszta 
hamisítatlan evangéliumnak lett eljegyezve s azért nagy 
dolgokat várnak még tőlünk. Viharos éljenzésük azt 
jelentette, hogy: Isten hozott Magyarország. Világosság és 
szabadság országa! Örülünk, hogy végre valahára te is 
elérkeztél! 

A bemutatások után három remek beszédet hall-
gattak meg a kongresszus tagjai. Az egyiket Webb-Peploe, 
londoni pap, a másikat Appia, párisi lutheránus leíkész, 
a harmadikat Krummacher, elberfeldi szuperintendens. 
Mind a három beszédnek egy tárgya volt: A Szent Lélek 
szükségessége az ifjúsági egyesületek munkájában. A kö-

zös főgondolatot azután a három szónok a maga külön-
böző egyéniségének megfelelően, de mégis szép összhang-
zásban fejtette ki. Az angol beszéd mélysége, a francia 
szellemessége és világossága, a német alapossága által 
tünt ki. E beszédek után Barde genfi tanár az inter-
nationalis bizottság jelentését olvasta fel, a mely nagy 
melegséggel emlékezett meg a magyarországi ifjúsági egye-
sületi mozgalmakról. A jelentést tudomásul vették s az-
után néhány órára felfüggesztették az ülést s a tagok a 
Themse partján emelt óriási sátorba mentek lunch-re. 
A míg a kongresszus tartott, e nagy városban hol egyik, 
hol másik előkelő úr vagy úri nő látta szívesen a kon-
gresszusi tagokat 1 órakor lunchre, d. u. 5 órakor pedig 
theára. 

A szombat délutáni és esti ülésen a különböző 
országok képviselői terjesztették elő jelentéseiket. Ez al-
kalommal jutottam szóhoz én is. Rövid beszédben elmond-
tam, hogy mi is megindultunk már. Még ugyan eddig 
kevésre mentünk. Nincsenek hatalmas egyesületeink. Nincs 
Exeter-Hall-unk. Nincsenek alkalmas helyiségeink. Nincse-
nek Williams Györgyeink, a kik szóval, tettel, imával, 
pénzzel s egy egész munkás élettel törekednének arra, 
hogy az ifjak a Krisztusnak határozott, öntudatos s az 
Isten országában munkás hívei legyenek. De van hitünk 
a Jézus Krisztusban s azt hiszszük, hogy az Isten majd 
minket is meg fog segíteni. Soha életemben nem beszél-
tem még oly elfogultan, annyira felindultan, annyira meg-
alázva s oly fájdalommal. Úgy éreztem magam, mintha 
én volnék a magyar nemzet lelkiismerete s az előttem 
és utánam elhangzó beszédek, a melyek oly sok és fényes 
eredményre tudtak rámutatni, mintha mindmegannyi vád 
lennének ellenem. A mikor még Japánban is 15 felsőbb 
intézetnek van külön evangéliumi ifjúsági egyesülete, a 
mikor már Indiában is 65 ifjúsági egyesület van 3500 
taggal, akkor nekem azon kellett kezdenem, hogy Magyar-
ország, a mely a XVI. században majdnem egészen át 
volt hatva az evangélium kovászától, most küld először 
képviselőt az evangéliumi ifjúsági egyesületek kongresszu-
sára. Különben nem a mult szomorított el annyira, mint 
inkább a jövőre vonatkozó eme kérdés: Vájjon ezután is 
csak azt teszszük-e, a mit feltétlenül »muszáj« tennünk, 
vájjon ez a csúnya német szó uralkodik-e rajtunk vagy 
pedig az Isten kegyelme! 

Igazán, a kétségek közt ide-oda hányatva, különös 
szükségét éreztem a vasárnap félemelő hatasának. A lon-
doni vasárnap, meg kell vallani, nem olyan szép, nem 
olyan csendes, nem olyan ünnepélyes, mint a skót va-
sárnap. De azért Londonban is zárva van vasárnap min-
den bolt, vendéglő és korcsma, a közlekedés sem oly 
nagy, mint köznap, az isteni tiszteletek idején meg ép 
úgy szünetel mint Skóciában az egész vasárnap, s a kö-
zönség csak úgy tódul a templomokba. Bizony az 1700 
küldött, mint csepp a tengerben, úgy tünt el a templo-
mokat látogató sokaságban. Hiszen majdnem minden kül-
döttre egy templom esett. Már szombaton d. u. óriási 
falragaszok hirdették, hogy július 3-án 1400 helyen hir-
detik az ifjaknak az evangéliomot. A falragaszokon közölve 
volt, hogy hol és ki prédikál ? Én egy Mr. Ilead nevű 
lelkész beszédét hallgattam meg, a ki a keresztyének hiva-
tásáról beszélt. Ez a beszéd volt azután igazán biblikus 
beszéd. Textusát I. Kor. I, 26-ból vette s az így hangzott: 
Látjátok a ti hivatástokat, atyámfiai. Azután először is 
kifejtette, hogy az igazi keresztyének a »Jézus Krisztus 
hivatalosai« (Róm. I, 6.), a kiket >a tökéletes és igaz 
Isten az ő Fijának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak tár-
saságába hívott eh (1. Kor. I, 9.), azután megmagyarázta, 
hogy a Jézus Krisztus hivatalosai világosságra (I. Péter 



II, 9.), továbbá szabadságra (Gal. V, 13.) hivatottak és 
hogy az ő hivatásuk mennyei hivatás (Zsid. III, 1.) s végül 
felhívta őket, hogy az ő hivatásukat erősítsék meg (II. Pét. 
I, 20.). A mint aztán később a hírlapi tudósításokat ol-
vastam, úgy vettem észre, hogy a legérdekesebb beszédet 
Spurgeon Tamás tartotta, annak a híres baptista lelkész-
nek, Spurgeon-nak a fia, a kinek egyházi beszédeit, 
Könyves Tóth Kálmán átdolgozása után sokan használják 
a magyar prot. templomokban is, nagy vigasztalására 
a mi baptistáinknak, a kik bizonyára nagy megelégedéssel 
szemlélhetik, hogy ha mi nagyon szidjuk is Őket, még 
sem rösteljük a lelki táplálékot a mi híveinknek részben 
az ő papjuktól kölcsönözni. 

A fiatal Spurgeon Józsué könyve XX. részéből vette 
az alapigéket s elmondta, hogy a mint Józsué az Úr pa-
rancsolatától mentségre való városokat adott az Izráel 
fiainak, épúgy, sőt még inkább menhely minden egyes 
keresztyén ifjúsági egyesület. Azután a mentségre való 
városok jelentését az ifjúsági egyesületekre alkalmazza. 
Legyen minden egyesület Kedesh, azaz: szenthely. She-
chem (váll, erő) arra inti az ifjakat, hogy vállvetve halad-
janak s így erősítsék egymást. Hebron társulást jelent s 
arra figyelmezteti az ifjakat, hogy a jó barátság, a jó is-
meretség mily nagy áldás. Bezer azt teszi : szikla; az 
ifjak is legyenek sziklaszilárdak a Krisztus által. Bamoth 
azt jelenti: emelkedett hely. Ramoth ugyanis fenn volt 
egy hegy tetején. Az ifjúsági egyesületek színvonala is 
magas legyen s a légkör bennök tiszta, mint a milyen 
a magas hegyeken. És végül Grolan: öröm, arra emlé-
kezteti őket, hogy azok nem szánandó nyomorultak, a kik 
e kegyelmet szivökbe fogadták s azoké a legnagyobb 
öröm, a kik a Józsuéi. Beszédének második részében azt 
fejtegette, hogy a mentségre való városok nevei miként 
alkalmazhatók a Jézus Krisztusra. Vasárnap délután az 
ifjak részére hárman tartottak bibliamagyarázatot az 
Exeter-Hall különböző termeiben. Én Barde genfi tanár 
előadását hallgattam meg. Már Genf-ben jártamban volt 
alkalmam hallani, hogy mily kiváló szónok az én sze-
retett kollégám s mondhatom, várakozásomat felülmúlta, 
a mit hallottam, oly komolyan, oly elevenséggel, oly erő-
vel beszélt a geníi kolléga Pál apostol ama szavairól : 
Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a ti bennetek 
lakozó Szent Lélek temploma. 

Még csak egyet arról az emlékezés vasárnapról. 
Tegyünk egy kis számítást. Legalább is ezer látogató esik 
minden templomra. Ez igazán legkisebb szám, mert 
hiszen némelyik templomban 5—6000-en is voltak. 1400 
templomban tehát csak Londonban 1.400,000 lélek közele-
dett az Istenhez, tusakodott, imádkozott, forgatta szivében 
az Isten igéjét s elmélkedett a fölött, a mit hallott. íme, 
ha ily nagyszerű tényekre fordítjuk tekintetünket, akkor 
érthetjük meg, mit tesz az, hogy az igazi hitélet az alapja 
az igazi erkölcsiségnek. Nem a száraz hittételek, mert a 
ki azokat csak úgy, minden lelki megindulás nélkül be-
tanulja, az még önző, részeges, káromkodó, kártyás is 
lehet. De nem is a száraz erkölcsi szabályok, a mik csak 
terhelik a Jézus életteljes személyisége nélkül a lelket, de 
erőt nem adnak neki. És ha valaki azt mondja, hogy 
hiszen annyi baj van Londonban is, máshol is, dacára a 
sok istentiszteletnek, erre először is azt mondjuk, hogy 
nem minden istentiszteleten áll az igehirdetés azon a ma-
gaslaton, a melyen állania kellene, s nem minden isten-
tisztelet evangéliomi istentisztelet, a hol a lelkeket az 
igazi, krisztusi evangéliommal táplálják, azután meg azt 
jegyezzük meg, hogy hiszen ha a sok élénk s a lelkész 
élete által megerősített igehirdetés, a sok buzgó ima, a sok 
hő ének sem segít tökéletesen, hát hogy gondolhatja valaki, 

hogy az Isten kegyelme nélkül, erőtlen pápista vagy füg-
getlen morállal boldogul? 

De siessünk már a következő ülésekre. Hétfőn és 
kedden d. e. és d u. megvitatták a kongresszus tagjai 
az egyesületeket érdeklő kérdéseket. A vitának mindig egy-
egy tartalmas értekezés szolgált alapul. Ez értekezések 
közül nevezetesebbek a következők: 1. Mr. Morse érte-
kezése az amerikai ifjúsági egyesületekről 2. Barde tanáré: 
»A fa és gyümölcse* cimmel (az ifjúsági egyesületek 
növekedéséről, eredményeiről, s a gátoló körülményekről 
volt benne szó). 3. Mr. Hind Smith-é, a ki az egyesületek 
bizottságának qualifikációjáról szólt. 4. Fries Károlyé, a 
ki azt fejtegette, hogy mit tettek a ker. ifjúsági egyesületek 
a pogányok megtérítésére. 5. Phildins Keresztélyé, a ki 
azt bizonyítgatta, hogy az anyagi eszköz, a pénz meg-
szerzésére soha sem szabad az egyesületpknek a világban 
elfogadott eszközökhöz fordulnia, hanem hogy a keresz-
tyén áldozatkészségre kell appellálniok és végül 6. Hastings 
lelkészé, a ki érdekesen fejtegette, hogy a magasabb bibliai 
oktatás mily nevezetes munkája a ker. ifj. egyesületeknek. 

Meg kell még említenem, hogy hétfőn este az ifjak 
Guild-Hallban a Lord-Mayor vendégei voltak, kedden este 
pedig a St-Paul-Cathedral-ben The Right Honorable 
Bishop of Bipon hatalmas prédikációját hallgatták meg. 
A Pál-templomban tartott istentisztelet már bevezetés volt 
a szerdai, jul. 6-iki ünnephez. Jul. 6-ika volt ugyanis a 
jubileumi nap, a londoni egyesület megalapításának napja. 
Ennek a napnak fénye felülmulta még a hétfő fényét is. 
Pedig a Lord-Mayor is mindent megtett, hogy a keresz-
tyén ifj. egyesületek iránti becsülését kifejezésre juttassa. 
A Guild-Hall nagy termében fényes, ünnepélyes ruhában 
egy emelvényen állt a Lord-Mayor, mellette a Sheriffek 
s váltott néhány szívélyes szót azokkal, a kik közelébe 
juthattak; körülötte csak úgy hullámzott a látogatók 
tömege. Hát egyszer csak kit látok meg a vendégek közt ? 
Ki szólít meg oly szívélyesen ? Duka Tivadar hírneves 
hazánkfia, a ki valamikor Budát karddal és ágyúval ostro-
molta és bevette s a ki most a magyar sziveket a bibliá-
val ostromolja, de nem tudja bevenni. A derék férfiú az-
után meghitt magához (s bizony ő is mondott ebéd előtt 
egy rövid asztali áldást), majd ismét meghitt s akkor 
kocsit hozatott, körülhordozott Londonban, megmutatott 
egy óriási árúházat, a melyben ruhát, enni és inni valót 
lehet kapni, azután meg megmutatta a biblia-társaság 
nagy házát, abban is a Committee tanácskozó termét, 
régi, híres bibliákat, többek közt Jones Máriának, annak 
a buzgó leánykának a bibliáját, a ki éveken keresztül 
gyűjtötte a pénzt bibliára s a kinek a szent könyv iránti 
szeretete adta meg az első lökést a biblia-társaság meg-
alapításához, végül bemutatott a canterbury-i érseknek, egy 
rendkívül kedves, erőteljes, szép őszhajú, munkás és okos 

. úrnak, a ki egyebek közt azt mondá: The Popé is as 
~fyad as the Türk, a mi jó magyarra fordítva annyit tesz, 
hogy a pápa annyira lehet az igazi evangéliumi keresz-
tyénségtől, mint a török szultán. De nagyon is elfelejtkez-
tem arról, hogy voltakép a Lord-Mayor termeiben járok, 
hanem figyelmes házigazdám Mr. Perin aztán karon fogott, 
útat tört a Lord-Mayorig s bemutatott neki is, a Sheriffek-
nek is. Én aztán kezett szorítottam a derék férfiakkal Magyar-
ország nevében s egy kis szóváltás után másnak adtam 
át a helyemet. Megnéztem a többi termeket is, a melyek 
közül az egyikben régi híres könyvek (egyebek közt 
Wycliff'e bibliája) voltak kitéve közszemlére, a másikban 
hangverseny gyönyörködtette a vendégeket, a harmadik-
ban hűsítőt szolgáltak fel. Lehetett 3000—4000 vendég 
mindössze. De mi ez ahhoz a nagy sokasághoz képest, 
a mely szerdán este az Albert-Hali óriási termét a zsufo-



lásig megtöltötte, hogy egy igazán emlékezetes estét tölt-
sön ott el. Az ünnepélyt hatalmas orgonahangok kezdték. 
Mr. Chaster adott elő a nagy orgonán néhány kitűnő 
zenedarabot. Azután a keresztyén ifjak egyesületeinek 
valami 20 tagja tornászati ügyességét mutatta he. A mire 
ennek vége lett, 8-at ütött az óra. Ekkor kezdődött a 
tulajdonképeni ünnepély imával. Majd Lord Kinnaird 
tartott egy beszédet s elmondta, hogy az angol ifjúsági 
egyesületek Williams György mellszobrát készítették el 
hálájuk jeléül. Azt a mellszobrot ott mindjárt le is lep-
lezte s átadta az öreg úrnak. Ezt a részét az ünnepély-
nek a magam részéről elengedtem volna. Átalában nem 
szeretem a szobrokat, de különösen nem, ha éltében 
adják át valakinek a saját szobrát. Azután az öreg Sir 
Williams szólt az egyesületek jövőjéről, a mely szerinte 
bizonyára fényes lesz. Beszéltek még Bernadoite herceg, 
azután Canon Fleming, Mr. Wanamaker. Amerika volt 
minisztere és dr. Farker, presbyterianus lelkész. Közben 
pedig a nők és férfiak kara s a svéd férfikar adtak elő 
egyházi énekeket, Mme Sterling pedig solo énekelt. Szép 
volt a solo, szabatosak voltak a karénekek, de ha a 
legközelebbi kongresszusra valami 24 sárospataki, debre-
ceni és budapesti diákot ki tudnánk küldeni, bizony cso-
dálkoznának a kongresszus tagjai, hogy e magyar ifjak ép 
oly szabatosan, de sokkal nagyobb tűzzel és lelkesedéssel 
tudnak énekelni. Az ünnepélyt érdekes képeknek a ma-
gica laternával való bemutatása zárta be. E képek a ker. 
ifjúsági egyesületek fokozatos fejlődését illusztrálták, kezdve 
azon a kis szobán, a melyben az első londoni egyesület 
bizottsága ülésezett el egészen azokig a nagyszerű épü-
letekig, a melyek közül nem egy került több mint fél 
millió forintba. 

A mi még a szerdai ünnepély után következett, 
azzal röviden végezhetek. Csütörtökön, jul 7-én Wind-
sorba rándultak ki a kongresszus tagjai. A királynő ugyanis 
megengedte, hogy windsori palotája termeit az ifjak meg-
tekinthessék. Meg is tekintették s ott mindjárt megtar-
tották a farewell-meetinget. Ezzel a ker. ifjúsági egyesü-
letek XIII. kongresszusa véget ért. Az én tudósításom is 
már itt véget érhetne. De még egy befejező cikkben arról 
az összbenyomásról akarok beszámolni, a melyet Anglia 
egyházi, erkölcsi, tudományos és politikai élete most is, 
egyébkor is, a mikor benne jártam, reám gyakorolt. 
(Folyt, köv.) Szabó Aladár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Magyar Statisztikai Évkönyv. Szerkesztette Jckelfálussy J. minisz-

teri tanácsos. Új folyam, I-ső kötet, 1893. 

Noha a statisztika sokat vesztett korábbi népszerű-
ségéből és tudományos értékéből, azért »a nagy számok 
törvényéinek mégis megvan a maga érdekessége és 
tanulságos természete. A statisztika olyan tükör, melyben 
megláthatjuk űgv szépségünket és erényeinket, mint fogya-
tékosságunkat és hibáinkat is. 

Az a kép, a melyet a »Magyar Statisztikai Évkönyv* 
1893-ik évi folyama közéletünk összes viszonyairól nyújt, 
kiváló érdekességgel bír. A 15 különálló fejezet a magyar 
birodalomnak népesség, terület, lakás, foglalkozás, hitfele-
kezet, nem, kor, közművelődés, iskolák, hírlapok stb. sze-
rinti viszonyait és állapotát rajzolja beszédes számokban. 

Benne vannak a Horvátországra vonatkozó adatok is, to-
vábbá nem pusztán az 1891-ik évi számtételek, hanem 
a fontosabb viszonyoknál a megelőző népszámlálás ada-
taival összehasonlítva. 

A magyar birodalom 322,302 • kilométer területén 
az 1893-iki népszámláláskor 17.349,398 főnyi népesség 
lakott, a mi az 1869/70-iki állapothoz képest 1.932,071 
főnyi szaporodás. 

Község van a magyar birodalomban: 28 szabad 
királyi és 125 rendezett tanácsú város ; 1916 nagyközség, 
15,045 kisközség és 20,906 puszta. A szolgabírói járások 
száma 476, a körjegyzőségeké 2770. 

Az épületek száma 5.697,494; ebből magánház 
5.542,923, egyházi és iskolai épület 81,656, községi 42,785, 
törvényhatósági 3400, állami 21,738, magántársulatoké 
4992. Az épületek közül lakóház 2.926,979, templom 
13,049, iskola 14,945, kaszárnya 2033, fürdőház 367. 

A magyar birodalom területe 322,302 négyzetkilo-
méter; ezen a területen 17.349,398 ember lakik; egy 
négyzetkilométerre jut tehát átlagban 5 3 8 3 ember. Leg-
nagyobb ez az átlagszám, azaz legsűrűbb a népesség a 
Duna-Tisza közén (75"79), legkisebb Erdélyben. Budapest 
területe 201 négyzetkilométer, lakosainak száma 491,938, 
itt tehát egy négyzetkilométerre 2447'75 ember jut. A 
törvényhatósággal biró városokban összesen 1.331,067 em-
ber lakik, 1850-ben csak 669,609 ember lakott ezeken 
a helyeken. Az összes városi lakosság száma 2.635,589. 
A városi lakosság az utolsó tíz évben 15 59 százalékkal 
szaporodott. 

A népesség megoszlása születési hely szerint a kö-
vetkező. 12.766;585 ember ugyanabban a helységben szü-
letett, a melyben lakik; más megyebeli születésű 1.436,449, 
fővárosi születésű másutt lakó 37,196, fiumei 1976, horvát-
szlavonországi 132,630, Ausztriából való 221,597, német-
országi 6591, olaszországi 5886, franciaországi 575, an-
gol 381, oroszországi 455, svájci 1168. 

Vallásra nézve 8.885,940 r. katholikus, 2.239,197 
ev. református, 1.212,634 ág. h. evangelikus, 730,342 
zsidó vallasú ember lakik az országban. A gör. katholikus 
és gör. keleti szerb, oláh és orosz nemzetiségű egyházak 
híveinek a száma együtt véve közel 4 millió. 

Foglalkozás szerint értelmiségi keresettel foglalkozik 
420,139, Őstermeléssel 10.915,444, iparral és kereskedés-
sel 2.960,189 ember; járadékos van az országban 243,696, 
napszámos 2.438,439. 

Korviszony tekintetében legtöbb a 0—4 évesek 
száma (2.450,167), utána az 5—9 évesek száma (2.131,645). 
Egy éven aluli gyermek van 551,214, egy éves gyermek 
424,769. A magasabb korban: hatvan éven felül van 
1.190,241, hetven éven felül 388,919, nyolcvan éven felül 
61,460, kilencven éven felül 5122, száz éven felül 270, 
még pedig 122 férfi és 148 nő. 

Nemre nézve van az országban (a katonasággal 
együtt) 8.668,175 férfi és 8.795,616 nő; nőtlen férfi (a 
gyermekekkel együtt) 4.767,699, férjetlen nő 4,365,248, 
nős férfi 3.518,490, férjes nő 3.576,012. Az özvegy fér-
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fiak száma 252,312, az özvegy nőké 835,321. Törvénye-
sen elvált férfi van az országban 4865, törvényesen el-
vált nő pedig 7623. 

A közművelődési viszonyokat feltüntető táblázatok 
is igen érdekesek. A törvényhozás és közigazgatás szolgála-
tában 29,102 ember áll, a közegészség ügyében 17,809, a tan-
ügy munkásainak a száma 37,140, különböző egyházi szolgá-
latot 2l;300 ember végez, irodalommal és művészettel 
foglalkozik 2483 ember. Orvos van a magyar birodalom terü-
letén 4003, biró és ügyész 2520, főiskolai tanár 575, 
középiskolai tanár 2380, ügyvéd 4353, hírlapíró és szer-
kesztő 492, másféle író és írónő 101, festő 210, szobrász 19, 
színész és színésznő 1442. 

Az iskolák száma az előző évtizedhez mérten örven-
detes szaporodást mutat. Az egész magyar birodalomban 
van 3 egyetem, 12 jogakadémia, 53 papnevelő intézet, 
162 gimnázium, 38 reáliskola, 681 szakiskola, 74 tanító-
és tanítónőképezde, 203 polgári iskola, 21 felsőbb leány-
iskola, 60 felsőbb népiskola, 17.912 elemi iskola, 840 kisded-
óvó intézet, 40 börtöniskola, 96 emberbaráti iskola, ösz-
szesen 20,245 iskola. A felsőbb iskolákban (egyetem, 
akadémiák stb.) a tanulók száma a téli félévben 7222, 
a nyári félévben 6771. A külföldi egyetemeken 1892-ben 
tanult 1283 tanuló, és pedig 610 az orvosi, 210 a mű-
egyetemi. 116 a filozófiai karokon. Az iskolázás alsó foká-
nak még mindig hiányos voltára mutat az a statisztikai 
adat, hogy a magyar birodalom területén csak 7.326,372 
ember tud írni és olvasni, a mi az összes lakosságnak 
csak 42 22°/o~ka ; a többi nagyobb rész sem írni, sem olvasni 
nem tud. 

A hirlap-statisztikából ide iktatjuk a következőket, 
1881 — 1892-ig a magyar birodalom területén megjelent 
721 hirlap és folyóirat. Ebből magyar nyelvű 526. magyar-
német 39, magyar-horvát 2, magyar-latin 1, magyar-
francia-németi, magyar-francia-angol-német 1, német 106, 
tót 13, horvát 35, oláh 13, olasz 3, francia 1. Tartalom 
szérint az összes hírlapok 14'03 százaléka politikai, 30-52% 
helyi érdekű, irO4°/0 szépirodalmi, 42 23% szaklap és 
2-18°/ 0 élclap volt. Külföldről összesen 1647 hirlap és 
folyóirat járt Magyarországba, és pedig Ausztriából 927, 
a többi országokból 720. A belföldi hírlapokból postára 
került 64.889,000, ausztriai 6.029.000 más országokból 
439,000 példány. Az összes lapforgalom példányszáma 
71.347.000. 

íme a Stasztikai Évkönyv nevezetesebb fejezetei 
rövid kivonatban. Mindannyia haladásra mutat, ki gyor-
sabb. ki lassúbb tempóban. A közművelődéssel foglalkozó 
fejezetek talán a legtöbb örvendetes mozzanatot tüntet-
nek fel, de egyszersmind itt érezhetők a legnagyobb hiá-
nyok. De itt is meghozza minden év a maga gyümölcsét 

, s Széchenyi nemzetének minden közéleti viszonya évről-
évre több bizonyságot szolgáltat arra, hogy »Magyar-
ország nem volt, hanem lesz!« 

Dr. Rusticus. 

k ü l f ö l d . 

A francia protestantismus történetéből. 
(Folytatás és vége.) 

A szabad egyház, Frederic Monod és társai ösztön-
zése alatt, legjobb erőit szentelé az evangélizációra és 
mindig nagy számú közönség látogatta előadásaikat. A 
Wesleyanusok, miután 1852-ig az angol Conférence-tól 
függő missziók voltak, külön egyházzá alakultak és foly-
tatták az evangélizálást, a mire nézve a református egy-
házakban akkor dúlt heves viták igen kedvezők voltak. 
A baptisták a katholikusok felé irányították tevékeny 
propagandájukat, és északon néhány fontos egyházat 
alapítottak. A protestantismus nem maradhatott közönyös 
a társadalmi kérdések tanulmányozása és megoldása 
iránt sem, Jogosan állíthatjuk, hogy ők voltak az elsők 
a nagyfontosságú kezdeményezéseknél. Büszkén emleget-
hetjük azon hitsorsosainkat, kik a közügyek iránt való 
odaadásuknak annyi próbáját adták. Edmond de Pressensé 
nevéhez fűződik sok nagv cél kitűzése és győzelmes ki-
vívása. Ő nem elégedett meg azzal, hogy az evangéliumot 
hatalmas szavával és eloquens tollával védje; de bámu-
latos tűzzel tudott a rossz ellen is harcolni, és halálos 
ágyán is utolsó gondolata az volt, hogy Franciaország-
nak, a mostani idők irodalmi romlottsága által kompro-
mittált becsületét visszaszerezhesse. 

A munkás lakások ügyében Jules Siegfried buzgól-
kodott, mellette, segítői közt pedig első Gide Boyve. A 
vasárnapi munkaszünetnek nincs lelkesebb védője Leon 
Javnál, Bichard Waddington pedig a gyári munkásnők 
ügyét karolja fel. Robin lelkész a börtönök iszonyának 
enyhítésén munkálkodik s megkezdi a munkaadás általi 
segítést; míg Arboux az egymás kölcsönös támogatása 
ügyének szenteli magát. Az egész protestantizmus egye-
sítette erejét az erkölcsi ligában s a társadalmi kérdé-
dések gyakorlati tanulmányozására alakult protestáns 
szövetségben. Nem a legérdektelenebb vonása a protes-
tantizmusnak, a mikor közvetlen érintkezésbe lép a socia-
lizmussal, hogy annak sajátos rendszerét tanulmányozhassa. 

Nem túlzunk, ha a protestáns egyházak életében új 
időszakról beszélünk. Nem mellőzzük a kritikát, de igaz-
ságtalan volna nem méltatni a lépést, mely haladást jelez, 
s mely az élet kétségtelen jele. 

E befolyás alatt alakult át a vallásos journalistika 
is. Azon néhány lap mellett, a mely még 1840-ben meg-
indult, ma már hatvannál több lap működik. A Holland 
és Pressensé által alapított Revue Chrétienne a Semeur 
nyomába lép, jelszavául az evangéliumot és a szabadsá-
got tűzvén ki. A Read kezdeményezése folytán alakult So-
ciété de VHistoire du prot. frangais pedig egyikévé lett 
a legfontosabb társulatoknak. Pár év múlva már szép 
könyvtárt szerzett, melyet a társaság elnöke Scbiekler báró, 
Páris legszebb gyűjteményei egyikévé tett, 



A protestantizmus mind jobban és jobban igyekszik 
múltja nagy alakjait kikutatni s ez által oly nagy tudo-
mányos irodalmi mozgalmat idéz elő, melynek fontossága 
napról-napra emelkedik. Reussnak a bibliáról szóló tudós 
munkája a nagylelkű Lichtenberger kezdeményezésének 
köszönhető. Majd kiadják a vallás tudományok encyklo-
pédiáját s ezek valóban méltó díszére válnak a protes-
táns tudományosságnak. A Montaubanban és Strassbourg-
ban kiadott Szemlék mind a vallásos szellem nemes 
munkájának szolgálatában állnak és ha sokáig a külföld 
volt is irányadója a francia theologiának, végre mégis 
elérték a francia protestánsok, hogy az ő tudósaik műveit 
is irányadóknak tekintették és becsülték. Németországban 
épúgy, mint Angliában. Montaubanban Encontre, Frossard, 
Strassbourgban Reuss, és még sokan voltak e tudományos-
ság nagynevű munkásai. 

Ha a strassburgi fakultás elveszett is Franciaország 
számára az 1870-ki háború következtében, az 1878-ban 
alapított és Jules Ferry által felavatott párisi protestáns 
theologiai fakultás méltóan képviselte az egyetemen a 
theologiai tudományokat. 

A történeti tudományok terén époly élénk volt a 
tevékenység. Nem mult el év, hogy Athanase Coquerel 
vagy Bersier nevét viselő tudományos munka meg ne 
jelent volna. 

Ép oly örvendetes azon irodalmi mozgalomról is 
megemlékezni, melyhez Bersier, de Coninek, Decoppet, 
Guizot, de Witt és de Pressensé asszonyok nevei fűződ-
nek, kik az idegen müveket ültették át remek nyelven a 
francia irodalomba. 

A prédikáció-irodalom szintén új életre kelt müve-
ket ajándékozott az egyháznak. Senki sem fog csodál-
kozni, ha első sorba Eugéne Bersier beszédeit helyezzük. 
Bámulatosan egyszerű, minden cifrázat nélküli, de emel-
kedett nyelvezetével a szív és lélek mély ismerete páro-
sult, a mi e hivatásszerű szónokot kora egyik első mora-
listájává tette. A református egyház nem ismert nálánál 
hívebb, odaadóbb szolgát, ki nevét tiszteltebbé tette volna, 
mint Ő. Szeretnők felsorolni mindazon szónokok neveit, 
kik a református prédikációt magas színvonalra emelték, 
de csak azokról fogunk megemlékezni, kik már egy jobb 
hazába költöztek el tőlünk. Edmond de Pressensé, ki a 
legelragadóbb volt valamennyi közt, meleghangú s meg-
rázó szavával; Vignil Delmas, kinek stylusa mindig meg-
lepő, s ki emellett nagy irodalmi képzettséggel is bírt. 
Bastie, ki eredeti és erőteljes; Recolin, ki mindig meg-
győzni törekedett; a nagyeszű Verny Horace Monod, ki 
mindig munkálkodott; Rognon, ki a legklasszikusabb volt, 
a könved, elegáns, de mély ifj. Coquerel és végre a tüzes-
nyelvű Pelissier. 

Igy, kis számuk dacára is, a francia protestánsok 
megértették missziójuk nagyságát, és az isteni gondviselésbe 
vetett rendíthetlen bizalommal sikeresen munkálkodtak. 

Midőn 1885. október 18-án összes egyházaikban 
meghatottsággal és hálával emlékeztek meg a nantes-i 
edictum visszavonásának kétszázados évfordulójáról, emelt 

fővel mondhatták el, hogy őseink sem hiába haltak meg, 
mikor lelkiismeretük életeért halálba mentek. Egyházaik 
jelenleg lelkes munkában vannak, és jogos büszkeségérzettel 
mutathatják fel a század folyamán elért missziói és egy-
háztársadalmi tekenységük nagy sikereit. 

Azon nyomorúsággal és bizonytalan helyzettel szemben, 
melyben a nagy forradalom előtt és alatt szenvedtek, oly 
kifejlődést állíthatnak szembe mely a reformátusságnak 
mindig becsületére válik. Ha 1802-ben alig 100 papot 
számítottak az Egyház szolgálatában ez a szám ma 
csaknem háromszor annyi. A század elején a vallásos 
művekben felette szegények valának. Ma nagy és fontos 
biblikus, misszionárius, evangélizáló egyesületeik, valamint 
nagy számú és áldásosán működő ember-baráti intézeteik 
vannak, melyek nem mint ellenségei mondják, hanyatló, 
hanem ellenkezőleg folyton haladó, hódító vallásos erőre 
mutatnak. 

Sajnos, hogy a protestántizmus híveinek összes száma 
nem haladja meg a 700,000-t. Ezek legnagyobb része a 
református egyházhoz tartozik, körülbelül 560,000, Dupin 
de Saint-André lelkész adatai szerint. A lutheránusok 
80,000-en, a szabad egyház akhívei úgy 7000-en, a metho-
disták körülbelül 4000-en és a baptisták valamivel keve-
sebben lehetnek. 

De inkább a vallott elvekre, mint a számokra kell 
tekinteni. Sámuel Vincent szerint a protestántizmus tény-
leg a »modern idők vallása*, mely a hit és szabadság 
lehetséges összeegyeztetését képviseli. 

Igy értették azt azok, kik nemes jellemükkel, mint 
Henri Martin, ékesszólásukkal mint Jules Févre és az ész 
hatalmával, mint Taine, emelték Franciaország fényét. 
Nem szabad feledni a modern gondolat egyik mesterének, 
Renouviernek nyilatkozatát, melyet a nagy Laveleye is 
több ízben tett, hogy az Egyház és Állam konfliktusának 
megoldása Franciaországnak Rómával való szakításában 
rejlik. Ha a római formák fentartották is magukat hazánk-
ban, a reformáció elvei mélyen áthatották a francia 
társadalmat, mely a Syllabus doktrínáit a legeminensebb 
képviselői által visszautasítja. Ha a gondolkozó, kit két 
évszázad választ el attól a kortól, minden szenvedély 
nélkül hasonlítja össze a Bossuet által fentartott vallásos 
és politikai theoriákat, a Jurieu által védettekkel, el kell 
ismernie, hogy a nagy püspök művéből semmi sem 
maradt fönn, míg a száműzött Jurieu elvei diadalmaskod-
tak. A reformátusoknak sok szerencsétlenségök közt leg-
alább megvolt az a dicsőségük, hogy föntartották azon 
szabadelvű hagyományakat, melyekhez Franciaország a 
küzdelmek és üldözések dacára mindig visszatér. Ilyen 
volt a reformáció jellege, mely az evangéliumot a szabad-
sággal egyeztetve, létjogot szerzett az igaz keresztyénség-
nek Franciaországban. 

A reformáció, írja Guizot, újra közforgalomba hozta 
a vallásos hiedelmeket, újra megnyitotta a híveknek a 
hit mezejét, hová már nem volt jogunk belépni. Egyúttal 
egy második eredményt is ért el, száműzte a politikai 
vallást és visszaállította az evangélium örök vallását. 
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Mint e hagyomány őrizőinek, a francia protestáns 
egyházaknak e hazában nyilt menedékházaknak kell 
maradniok azok számára, kik az igazságot keresvén nem 
tudnak meghajolni a római csalhatatlanság előtt. 

Gondolkozóik, történeteik, munkáik által be kell 
bizonyítaniok, hogy a tudomány és a hit között nincs 
igazi ellentét. Akár rendről, akár haladásról, akár igaz-
ságról legyen szó, meg kell, meg kell mutatniok, hogy 
az üdv Jézus Krisztusban van, kinek szavai örökké valók. 

Ez a protestánsok számára fentartott misszió 
Franciaországban: a béke és üdvösség missziója. 

Franciából fordította 
Maszdk Leona. 

IRODALOM. 

** Egyházi szónoklattan cimtí műve II. kiadására 
hirdet előfizetést Mitrovics Gyula sárospataki theol. tanár-
Előfizetési felhívása, melyet melegen ajánlunk olvasóink 
pártfogásába, következő: »Egyházi szónoklattan* című 
1878-ban megjelent művemet elismeréssel fogadta az 
akkori szakirodalom bírálata. Az akkor megjelent példányok 
teljesen elfogyván, most második kiadásban adom sajtó 
alá. Azóta folytonosan figyelemmel kisérvén az ide vonat-
kozó irodalmat, annak fejlődési történetét és különösen 
templomi szónokiásunk szükségeit és feladatait, én is 
sokat tanúltam és még többet tapasztaltam. Ezen a téren 
szerzett ismereteimmel és azokból elvont tanulságaimmal, 
tetemesen megbővítve és kiegészítve jelen meg e második 
kiadás. Éppen a legújabb napok története s magyar pro-
testáns egyházunknak ez által teremtett új helyzete, alig 
ha nem arról tesz tanúbizonyságot, hogy különösen 
az igehirdetés még az hatalom, a mely a lelkekre való 
hatás fegyvereül megmaradt s a mely még sok mindent 
pótolhat. Ennek a nemes célnak és nagy feladatnak 
akarnék, a nekem adott tehetség mértéke szerint, munkám 
közrebocsátása által szolgálni. Kérem az érdeklődők szives 
támogatását. Művem előfizetési ára 2 frt, a mely címemre 
legcélszerűbben postautalvány mellett, Sárospatakra kül-
dendő. Sárospatak, 1894. julius hónap. Mitrovics Gyula, 
ev. ref. hittanár s főiskolai lelkész. 

** Gyakorlati Bibliamagyarázatok. Garzó Gyula 
gyomai lelkipásztor e derék szakfolyóiratának folyó évi 
május-juniusi füzetében ótestamentomi magyarázatok van-
nak. Seiler, Starke és Dáchsel nyomán, de teljes önálló-
sággal maga a szerkesztő-kiadó magyarázza a Királyok-
ról írt I-sö könyv utolsó részét. Szerző nagy tanulmánynyal 
és kiváló vallás-paedagogiai érzékkel aknázza ki az ótes-
tamentomi királyok és más személyek életének vallás-
erkölcsi mozzanatait, az erényeikből és bűneikből vonható 
erkölcsi tanulságokat. Magyarázatában megelevenednek 
ezek az ókori alakok s gondolkozásuk és cselekedeteik a 
vallás-erkölcsi épülés vonzó és elriasztó példáivá válnak. 
Különösen szépek és építők e magyarázatokban a gya-

korlati alkalmazások. A jelen füzetben 8 magyarázat foglal 
helyet, következő tartalommal: Abíja és Ása királyok 
viselt dolgai. Nádáb, Baása, Ela, Zimri, Amri Tibni és 
Akháb királyok. Illyés csudálatos tápláltatása. Illyés meg-
jelenése Akháb előtt. Jezabel királyné Illyést meg akarja 
öletni. Benhadád és Akháb küzdelmei. Akháb király meg 
akarja szerezni Nábóth szőlőjét. A veszedelmes barátság. 
— Az értékes folyóirat megjelenik minden két hónapban 
egyszer, négy-öt íves füzetekben, csinos kiállításban, díszes 
borítékban. Előfizetési ára egész évre 4 frt, mely a szer-
kesztő-kiadó címére, Gyomára, fél- vagy negyed-évi rész-
letekben is beküldhető. — (A prot. lapok és szakfolyó-
iratok közös baját, a rengeteg hátralékok nyomorúságát, 
úgy látszik a »Gyakorlati Bibliamagyarázatok« is érezi. 
Vannak nemcsak 2—3, 4—6—8, sőt 10 éves hátralé-
kosai is.) 

** Magyarországon a királyi szék betöltése a 
XVI. században, tekintettel a királynék koronására és 
a korona viszontagságaira 1526—1572. Doktori értekezés, 
írta Hazslinszky Rezső. Békés-Csaba, 1893. Ára? Nagy 
elismeréssel és méltánylással vagyunk fiatal tanáraink 
amaz ambitiosus törekvése iránt, hogy szaktárgyaikból 
»tudori« címet igyekeznek szerezni. Ez a komoly törekvés 
komoly tanulmányt feltételez és értékes irodalmi müveket 
hoz létre, s a mellett a »doktori* címnek is értéket köl-
csönöz, mert nem a kényszer-doktorátusnak a kifolyása, 
mi a jogi tudományok terén újabb időben oly nagyon 
lejáratta ezt az egykor nagy értékkel bírt tudományos 
kitüntető címet. — A Hazslinszky tudori értekezése 48 la-
pon komoly és alapos történelmi tanulmány eredménye. 
Felöleli a királyivá avatásnak azon korbeli három főal-
katrészét: a választást, koronázást és fölesketést; tárgyalja 
a Habsburg-dinasztiának idő folytán törvénybe iktatott 
trónöröklését, a választásnál vagy a koronázás után ke-
letkezett alkotmány-biztosítékot; a korona és a szertar-
tások fontossága tekintetéből figyelemmel kisérí a királynék 
koronázását, valamint a korona viszontagságait is. A 
munka az eredeti forrásokból merít és tiszta irodalmi 
nyelven van írva. A jeles fiatal szerzőnek szívesen gra-
tulálunk. 

* Evangéliumi és epistolai perikopák. A kö-
vetkező előfizetési felhivást ajánljuk az érdeklődők figyel-
mébe. »Van szerencsém a »Prot. Egyh. és Iskolai Lap* 
olvasóinak becses tudomására adni, hogy Ladányinak a 
»Protestáns Pap* hasábjain a mult év végén és a folyó 
évben folytatólagosan megjelent »Evangéliumi és epistolai 
perikopák« cimű munkáját külön füzetben kiadni szán-
dékozom. A művecske az egyházi év minden ünnepére 
egy evangéliumi és egy epistolai textust közöl, megfelő 
dispositiókkal. Megjelenik f. évi augusztus hó második 
felében. Ára 25 kr. Előfizetéseket vagy megrendeléseket 
elfogad a kiadó: Nagy Lajos ev. segédlelkész Dobrony-
ban (u. p. N.-Alásony Veszprém m ) 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A Szabó Zsigmond győri lelkészszé 

történt megválasztása által megüresedett deákii (Pozsony 
megye) ev. ref. lelkészi állásra jul. 27-én egyhangúlag 
Tóth Kálmán gelléri lelkész, egyházmegyei aljegyzőt 
választották meg. — A vallás- és közoktatási miniszter 
szerződésszerű jogánál fogva kinevezte: Kubányi Béla 
hajdúnánási ev. ref. gimnáziumi tanárt ugyanoda rendes 
tanárrá, Fekete István aszódi ev. gimnáziumi tanárt a 
Selmecbányái ev. főgimnáziumhoz rendes tanárrá, Péter 
Mózes sepsiszentgyörgyi ev. ref. főgimnáziumi helyettes 
tanárt ugyanoda rendes tanárrá, Pauer Vilmos okleveles 
rajztanárjelöltet a nyiregyházi ev. főgimnáziumhoz rendes 
rajztanárrá. — A karcagi ev. ref. gimnáziumhoz a meg-
üresedett német-magyar tanszékre afentartó testület Lenner 
Gyula tanárt választotta meg, Faragó János eddigi igaz-
gatót pedig a gimnázium állandó igazgatójává tette. — A 
kondorosi ev. egyház tanítójává egyhangúlag Lustyik 
Jánost választották meg. — Az eperjesi kollégium igaz-
gatójává a jövő iskolai évre ismét Hörk József teeol. 
tanárt választották. — A mezőtúri ref. főgimnáziumhoz 
Fülöp Imre debreceni helyettes tanárt a classica-philo-
Iogiai, dr. Biassi József h.-nánási tanárt a mathenatikai, 
Budai József tanárt Kolozsvárról a természetrajzi tan-
székre rendes tanárokul, Vékony Sándor s.-lelkészt vallás-
tanítóvá és Családi Endre tanárjelöltet helyettes tanárrá 
választották. 

* A budavári új evangélikus templom javában 
épül a bécsi-kapu- téren fekvő új telken. Az új templo-
mot tudvalevőleg a honvédelmi minisztérium építteti, a 
dísz-téren, a honvédelmi palota közvetlen szomszédságá-
ban fekvő régi templom, iskola és paplak helyett. Az épí-
tést az tette szükségessé, hogy a honvédelmi palotát ki 
kell bővíteni, de ezt csak az evangélikus templom és 
iskola lerombolásával és az egyház telkének felhasználá-
sával lehet eszközölni. Az új épületeket, templomot, isko-
lát és lelkészlakot már falazzák. Az építési munkálatot 
Kalina J. fővárosi építész tervei szerint, Hofhauser Élek 
budai építőmester vezeti. Az épületeknek a f. év végéig, 
kell készen lenniök. 

* A gyülekezetek köréből. Pár hónappal ezelőtt 
arra határoztam magamat, hogy okorági (Baranya m.) 
kis gyülekezetem nőtagjai között gyűjtést indítok egy úrva-
csorai pohárra, egy terítőre és egy keresztelő tányérra. 
És hogy a gyűjtés eredménye annál jobban sikerüljön, a 
gyűjtést én magam végeztem, a mennyiben minden egyes 
házhoz magam mentem el, s minden egyes asszonynyal 
magam beszéltem. És az Istennek kegyelme, a mely az 
embert minden nemes szándékában megsegíti, velem volt 
ezen fáradozásomban is és annyira megsegített, hogy az 
okorági 360 lélekből álló gyülekezet nőtagjai között össze-
sen 40 frtot gyűjtöttem. A mely összegből űrvacsorai 
poharat vettünk 22 frt 55 krért, keresztelő tányért 3 írtért 
és két terítőt 14 frtért, a melyek az újkenyéri úrvacsora-

osztás alkalmával használatba is vétettek, a midőn gyü-
lekezetem tagjai közül összesen 100-an éltek úrvacsorá-
val. Azt hiszem, hogyha egy ilyen kis gyülekezetben a 
vallásosságnak és buzgóságnak ily szép külső kifejezései 
mutatkoznak, ott még vallástalanságról nem lehet beszél-
nünk, sőt ott az Isten háza iránti szeretet igen szép külső 
jelekben is nyilatkozik. Az okorági asszonyok ezen szép 
tette nem szorul dicséretre, az maga magát megdicséri, 
s például .szolgálhat más gyülekezetek nőtagjainak is arra, 
hogy miképen ékesítsék az Úrnak oltárát nemes és buzgó 
adakozásuk által. Isten áldása legyen az ilyen asszonyo-
kon, a kik filléreiket örömmel adják az Űr oltárának 
ékesítésére. Okorágon, 1894. julius 23-án. Fejér Ambrus, 
református lelkész. — A misztótfalusi evang. református 
egyház az 1894. évi augusztus hó 19-én Misztótfaluban 
az egyház javított templomában új tornyának felavatása 
alkalmából és az egyház 300 éves fennállásának emlékére 
hála- és öröm-ünnepet rendez, melyen Kiss Áron püspök 
az előimát, Gergely Károly nagybányai lelkész a beszédet, 
Bencsik István nagybányai esperes az utóimát tartja, a 
szinérváraljai és misztótfalusi ev. ref. énekkarok pedig 
vallásos énekeket énekelnek. Este hangverseny és tánc-
mulatság, melynek jövedelme a javítás további költsé-
geire fordíttatik. 

* Az egyházak affiliációja Felső-Baranyában 
nagyon élénken foglalkoztatja az egyházi köröket. A sziget-
vidéki lelkészek és tanácsbírák e kérdésben egyházmegyei 
végzés által felhivatván, munkálatuk alapjául Morvay 
Ferenc lelkésznek B.-Sellyén felolvasott értekezésében le-
fektetett elveket fogadták el s ezek alapján azt a konkrét 
indítványt tették, hogy hármanként úgy csoportosítsák az 
egyházakat, hogy minden csoportot egy rendes lelkész és 
egy vallás-tanító helyettes lelkész felváltva lásson el. Az 
affiliáció a okor-sziget vidéki egyházi értekezletnek is egyik 
főtárgya lesz a f. évi augusztus 8-án Szent-Lőrincen tar-
tandó konferencián. 

* Emléktáblát Erdélyi János szülőházára! Az 
ungmegyeiek megyéjök jeles fiának, Erdélyi János írónak 
kis-kaposi szülőházát gyűjtés útján emléktáblával szándé-
koznak megjelölni. E célból egy bizottság, melynek elnökei 
Szabó Endre ungi esperes és dr. Mi jó Kálmán, jegyzője 
pedig Nóvák Lajos ungvári lelkész, szépen írt felhívást 
bocsátott ki, melyben lelkes szavakban méltatja Erdélyi 
Jánosnak írói és tanári érdemeit, felkéri a müveit közön-
séget, hogy a jeles költő, bölcsész és esztetikus iránt 
rója le kegyeletét. Az adományok szeptember l-ig Nóvák 
Lajos ungvári lelkészhez küldendők. — Elismeréssel kö-
szöntjük a derék ungiakat nemes vállalkozásukért s öröm-
mel látjuk ottani lelkészeinket a kegyeletes mozgalom 
élén; olvasóinkat pedig tisztelettel felkérjük, hogy támo-
gassák adományaikkal az ungiak szép törekvését! 

* A borsodmegyei ev. ref. tanítóegylet mező-
csátbi köre a napokban tartotta évi gyűlését. Az elnöki 
megnyitó beszéd után a hivatalnoki kart választották meg. 
Elnök lett Tóth Elek, jegyző pedig Kiss József tanító. 
Azután Kenyeres Pál igrici tanító tartott gyakorlati tanítást 



a természettanból az V. osztályban a színekről. Tanítása 
a kör osztatlan elismerését érdemelte ki. Következett Tóth 
Ferenc szalontai tanító felolvasása: »A házi ipar tanítá-
sáról a népiskolában«, mely után gyakorlatban mutatta 
be a vessző-kirakást (rajzzal kisérve) az 1. és II. osztály-
ban, melyért a kör különös elismerését nyerte meg. Több 
hasznos indítvány tárgyaltatott még, melyek hosszas eszme-
cserére szolgáltattak alkalmat. 

* A nagyszalontai ev. ref. egyházmegyéből 
írják: Egyházmegyénk tanácsbiráit és néhány lelkészét 
Széli Kálmán esperes e hó 16-ára értekezletre hívta 
össze, melyen résztvett az egyházmegye köztiszteletben 
álló gondnoka Tisza Kálmán is. Első tárgy volt a zsinati 
törvények által elrendelt országos vagyoni leltár készítése 
végett kibocsátott »jelentő ívek« miként leendő betöltése, 
hogy a nagyszámú rovatoknak sokszor igen homályos 
kérdéseire, a mennyire lehet, egyöntetű felelet adassék. Egy 
óráig tartó beható tanácskozás után az adandó feleletek 
irányelvei megalapíttattak : az egyháztagok évi járulékainak 
kimutatására nézve pedig kimondatott, hogy az ide vonat-
kozó 12 alrovat üresen hagyandó, mivel azok minden 
oly egyházban betölthetlenek volnának, hol az adókivetés 
százalék-rendszeren alapul. Második tárgy volt a 300 frton 
alul levő tanítói fizetéseknek a törvény által kivánt 
minimumra leendő kiegészítése. Szerencsére ilyen tanítói 
állomás a nagyszalontai egyházmegyében igen kevés van 
s ezek megjavítására is a szükséges lépések meg fognak 
tétetni. Végül megbeszélés tágyává tétetett az országos ev. ref. 
gyám- és nyugdíj-intézet alapszabály tervezete is. Az érte-
kezlet minden tagja óhajtja egy országos gyámintézet fel-
állítását s a konventnek erre irányuló törekvését öröm-
mel üdvözli; azonban a jelenvoltak többsége határozottan 
kifejezte azon kívánságát, hogy a most meglevő s áldá-
sosán működő egyházmegyei gyámintézetek továbbra is 
íentartassanak olyformán, hogy az ezután megválasztandó 
lelkészek közül azok, kik erre önként ajánlkoznak, ezek-
nek is tagjai lehessenek. Továbbá többen kifejezték azon 
kívánságukat is, hogy a felállítandó országos intézet ne 
csak a 10 éven tul szolgált lelkészek özvegyeit és árváit 
részesítse évi segélyben, hanem legalább az öt évig lel-
készkedőket is, mert az az öt-hatszáz forint, melyet a 
konvent tervezett s a 10 éven belül elhalt lelkészek csa-
ládjának végkielégítés gyanánt nyújtana, oly csekély ka-
matot hoz, hogy legtávolabbról sem volna elég egy négy 
gyermekes özvegy fentartására. 

* Klerikális nemzetiségi szövetség eszméje kisért. 
Az osztrák »VaterIand«, a nemzetközi klerikalizmus ismere-
tes szócsöve dobta ki az eszmét, felkarolta Zichy Nándor, 
s most széltében üdvözlik, dicsérik, ajánlgatják a nemzeti-
ségi lapok. A nagyhorvát »Obzor*, az oláh »Tribuna« és 
a szerb »Branik* hangzatos trióban zengik a klerikális-
nemzetiségi szövetség dicséretét. Zichy Nándort. »a nemzet 
méltó vezérét*, az "igazságos férfiut« tették meg vezérükké, 
s első teendőül azt tűzték ki, hogy egy közös monstre-
küldöttség által kérjék meg a királyt, hogy az egyház-
politikai javaslatokat ne szentesítse. — Hát mi nem hiszszük, 
hogy a hazafias római főpapság ilyen hazaáruló politikára 
vetemedjék. A Zichy Nándor-féle római fanatikusoktól és 
a különböző nacionalistáktól azonban mindenféle bolond-
ság kitelik. Jó lesz résen lenni! 

* A baptisták szaporodása hazánkban még 
mindig rohamos. Egyik németországi azt írja, hogy Kornya 

uram, a híres alföldi baptista prédikátor május 3-án Bihar-
Diószeg környékén 71 és pünkösdkor Nagy-Váradon 61 
személyt »keresztelt meg*. Balogh uram, a hajdúság pró-
fétája meg május 21-én Hajdú-Böszörményben 75, más 
helyeken azóta 55 egyént merített a víz alá. Igv hát 
csak ez a két »prédikátor« rövid idő alatt 262 lélekkel 
szaporította az »igaz keresztyének* számát.— Úgy tudjuk, 
hogy ezek az >erős« keresztyének szép számmal vannak 
immár Budapesten és környékén is, a Kis- és Nagy-Kun-
ságban is, befészkelték magukat Debrecenbe meg Kolosz-
várra is; de azt nem olvastuk sem egyházmegyék és 
egyházkerületek, sem lelkészi és egyházi értekezletek jegyző-
könyveiből, hogy a Krisztus evangéliumának pásztorai a 
lelki gondozásnak és belmissziónak miféle hathatós fegy-
vereit szokták forgatni e rohamosan erősödő szektárius 
mozgalom ellenében. Pedig ez is érdemes volna nemcsak 
lelkészi értekezletre, de talán lelkészi cselekvésre is! . . . 

* Újabb pánszláv akció indult meg a felvidéken. 
A nyitrai, trencséni és turóczi ág h. evang. esperességek 
elhatározták, hogy a királyhoz folyamodnak a végett, 
hogy a polgári házasságról szóló törvényjavaslatot ne 
szentesítse. Ugyancsak ezek az egyházmegyék elhatároz-
ták, hogy küldöttségileg megkérik a királyt, hogy ne szen-
tesítse az ev. zsinatnak az egyházkerületek új beosztására 
vonatkozó törvény-javaslatát. — Ezeket a pánszláv moz-
galmakat a napilapok után közöljük, s nem tartjuk lehe-
tetleneknek. De sajnáljuk, hogy ev. tót testvéreink ilyen bal-
lépéssel kompromittálják a magyarországi protestantizmust. 

* Tíz éves találkozás Debrecenben. Kérem volt 
tanulótársaimat, kik a theologia tanfolyamot Debrecenben 
az 1884-ik évben velem együtt végezték, hogy szeptember 
20-ika helyett — a tanszerkiállításra való tekintetből — 
tíz éves találkozásunk idejét közmegjegyzéssel augusztus 
23-ára tegyük. Jelzett napon a reggeli istenitiszteleten a 
nagytemplomban megjelennénk, s a tulajdonképeni talál-
kozás mindjárt templom után a főiskolai kis gyűlésterem-
ben történnék meg. Többek felszólítására vagyok bátor 
alkalmazkodás végett proponálni ezeket. Mezőberény 1894. 
július 24. Illyés Endre ev. ref. lelkész. 

* A Magyarországi tanítók országos bizottsága 
Debrecen város hatóságának s az országos tanszerkiállítás 
rendező bizottságának meghívása folytán idei nagygyűlését 
Debrecenben, a városháza dísztermében fogja megtartani. 
A gyűlés időrendje a következő : Augusztus 20-án, délután 
5 órakor előértekezlet. Augusztus 21-én, reggel 8 órakor 
nagygyűlés. A nagygyűlés főbb tárgyai a következők: 
Elnöki megnyitó. A népoktatási törvény revíziójára vonat-
kozó törvényjavaslatok. Előadó: Szabó Bugáth László 
(Budapest). Az ismétlő-oktatás országos szervezése. Előadó: 
Máday Mátyás (Arad). A nyugdíj-járulékok kiszabásánál 
tapasztalt sérelmek. Előadó: Somlyay József (Budapest). 
Az állami tanítók fizetésének rendezése. (Előadóról az 
elnökség gondoskodik.) Az orsz. bizottság kiegészítése s 
az igazgatótanács és tisztikar újjáalakítása. Indítványok. 
a) A tanítóságnak az útadó alól való felmentése. Indít-
ványozó : Somlyay József, b) A tanító-egyesületek részt-
vétele a milleniumi kiállításon. Indítványozó: Nagy László. 
c) Az országos bizottság hivatalos közlönye. (Javaslat az 
igazgatótanács részéről.) 



* Felvétel a pápai leánynevelő intézetbe. Emlí-
tettük már, hogy a dunántúli ev. reform, egyházkerületi 
főiskola székhelyén Pápán, a pápai egyházmegye közre-
működésével szervezett ev. reform, egvázkerületi jellegű 
leánynevelő intézet az 1894/5-ik tanév kezdetével vagyis 
f. év szept. hó 5-én megnyílik. Az intézetbe felvétetnek 
valláskülönbség nélkül 6—15 éves leánynövendékek, kik 
elemi oktatást az ev. ref. nőtamtó által vezetett elemi-, 
polgáriskolai oktatást a szintén női tanerőkkel ellátott városi 
polgári leányiskolában, esetleg házi oktatást a szülők 
kívánatára magában az intézetben nyernek. A társadalmi 
középosztály igényeinek megfelelőleg berendezett nőnevelő 
teljes ellátási és nevelési díja 180 fr t ; folyamodók a jelent-
kezők feleszámáig 140 frt kedvezményes díj mellett is felvé-
tetnek. A díjak három egyenlő részletben előre fizetendők. 
.Jelentkezések az intézet igazgatásával megbízott dr. Horváth 
József főiskolai tanárnál Pápán augusztus hó 10-ig esz-
közlendők, a ki a jelentkezőknek, valamint levélbeli meg-
keresésre bárkinek is minden irányban azonnal részletes 
felvilágosítással fog szolgálni. 

* Franciaország népességének csökkenése. A 
legújabb statiszlkai adatok rendkívül elszomorító képet 
tárnak fel Franciaország népesedési viszonyairól. A házas-
ságok gyermekáldása ijesztő mérvben kevesbedik s a 
csökkenés 11 évenkint 3'8 százalékra tehető. 1882-ben 
még minden házasságra átlag 3'07, gyermek jutott, 1883-ban 
3-04, 1884-ben 2-97. 1890-ben 2'85, 1891-ben 2*77, 
1892-ben pedig már csak 2 69. Ha ez az arány jövőre 
kedvezőbbre nem fordul, 17 év múlva a házasságoknak 
teljesen meddőknek kell lenniök. Ez a tagadhatatlan tény 
és sajnos okai is eléggé ösmeretesek, de pirulás nélkül 
nem elemezhetők. Az általános erkölcstelenséget az is 
jellemzi, hogy a törvénytelen gyermekek száma évről-évre 
meglehetősen szaporodik. Az összehasonlító statisztika mind-
ebből levonja a következtetést, mely egyszersmind szomorú 
jóslat Franciaországra: ha a viszonyok nem változnak, 
a németség s a szláv fajok, a melyek évenkint átlag egy 
százalékkal szaporodnak, utóvégre agyonnyomják a francia 
elemet, mely lehet, hogy nemsokára úgy is kiveszőben lesz. 

* A vallásfelekezetek vagyona Amerikában 
1893. végével 2515 millió koronát tett ki és pedig: a 
kongregacionálistáké 215 milliót, az evangélikusoké 175, 
a baptistáké és episzkopálisoké 410, a metodistáké G60, 
a preszbiteriánusoké 465, a katbolikusoké pedig 590 milliót. 
Ha már most az Egyesült-Államok lakosságának arányá-
ban akarnánk kiszámítani az egész földtekén élő 350 millió 
keresztyén egyházainak vagyonát, a végösszeg 37 ]/2 milliárd 
korona lenne. 

* Gyászrovat. Sárospatakról gyászjelentést vettünk, 
melyen az ottani presbyterium fájdalommal jelenti Tóth 
Kálmán segédlelkésznek, állami képezdei és népiskolai 
vallás-tanítónak julius 25-én, életének 25-ik, benső hivatott-
sággal és buzgó szeretettel folytatott hivatalának 4-ik évé-
ben, szívszélhűdés következtében, váratlanul történt elhuny-
tát. Ugyanezt jelentik a gyászoló szülők, Tóth Lajos sajő-
hidvégi lelkész és neje, a testvérek és a nagyanya, kik 

egy kiváló fiút, testvért és unokát vesztettek az elhunyt-
ban. A derék fiatal lelkész kora halála mély részvétet kel-
tett. Béke hamvaira! — Másik gyászjelentést Kolozsvár-
ról kaptuk ifjabb dr. Szász Károlyné szül. Vajda Ilona 
asszonynak, Szász Károly országgyűlési képviselő nejének 
tragikus haláláról. A derék fiatal asszony, midőn életet, 
vala adandó: holt gyermekeit a halálba követte. Megren-
dítő halála gyászba borította Szász Domokos erdélyi 
püspököt, kinek az elhunyt menye volt, továbbá a Vajda, 
Szász, Mentovich, Gáspár, Benkő és Bodor családokat is. 
Temetése július 31-én Kolozsvárit volt. Szász Károly 
dunamelléki püspök is jelen volt, a jó asszony temetésén. 
Mi is igaz részvéttel osztozunk jeleseinket ért e nagy 
fájdalomban! 

Szerkesztői üzenetek. 
P. J. — U. Sz. A küldeményt köszönettel vettem és felhasz-

nálom. A kérdezett munkatárs Maszák Hugó politikai Írónknak 
kedves leánya, ki nővérével, Viola kisaszonvnyal együtt nagy érdek-
lődést tanusit egyházi irodalmunk iránt. A »Kis Tükör«-ben és a 
»Hajnal«-ban is jelentek meg tőlük dolgozatok. 

B. K. — T. A küldeményt valószínűleg a következő számban 
közlöm. 

M, F. — N. V. és N. S.—A. A cikkek folytatását sürgősen 
kérem. 

A D A K O Z Á S . 
A budapesti fev. ref. theologiai konviktusra 

az 1893/94. tanévre a tolnai egyházmegyéből adományo-
kat küldtek: Dr. Kecskeméthy István lelkész 2 frt, Kúthy 
István lelkész 60 kr., Dömötör Lajos lelkész 4 frt. Molnár 
Sándor lelkész 3 frt, Kátai Endre lelkész 2 frt, Széky 
Géza lelkész 3 frt, Megyercsi Béla lelkész 2 frt, Borzsák 
Endre lelkész 4 frt, DömŐk Péter lelkész 4 frt, Bús Lajos 
lelkész 4 frt, Babay Béla lelkész 2 frt, Kálmán Béla lel-
kész 2 frt, Kúr Kálmán lelkész 2 frt, Pap István lelkész 2 frt, 
Dömötör Lajos lelkész 60 kr., Dőczy József lelkész 2 frt. 
Göde Sándor lelkész 2 frt, Sárközy Sándor lelkész 1 frt, 
Csekei István lelkész 1 frt, Pap Zsigmond lelkész 1 frt, 
Kálmán Dezső lelkész 2 frt, Tantó János lelkész 2 frt, 
Szüts Endre lelkész 2 frt, Bálint Mihály lelkész 4 frt, 
Arany Antal lelkész 1 frt, Paks egyház 1 frt, D.-Földvár 
egyház 30 kr., Bölcske egyház 2 frt, Madocsa egyház 1 frt 
50 kr., D.-szt.-György egyház 1 f'rt., Gerjen egyház 1 frt 
50 kr., Fadd egyház 1 frt Szegszárd egyház 2 frt, Őcsény 
egyház 2 frt., Decs egyház 2 frt, Pilis 1 frt, A.-Nyék 
egyház 1 frt, Báta egyház 1 frt, Mórágy egyház 1 frt., 
Bonyhád egyház 30 kr., Váralja egyház 1 frt, R.-Hidasd 
egyház 30 kr., Pétervárad egyház 1 frt, N.-Pal egyház 
50 kr., Várkony egyház 50 kr., Pécs egyház 50 kr., 
Kölesd egyház 1 frt, N.-Kajdacs egyház 1 frt, Czecze egy-
ház 1 frt, N.-Dorogh egyház 2 frt, Medina egyház 50 kr. 
Összesen 83 frt 10 kr., RZRZ nyolcvanhárom frt és 10 kr. 
Várkony, 1894. június 30. Csekey István tolnai ev. ref. 
egyházmegye esperese. Átvettem Budapest, 1894. jul. 18-án 
Szöts Farkas, theologiai igazgató. 

A budapesti theologiai konviktusra adakoztak 
a felso-baranyai egyházmegyéből : I-ső csoport: Aderjás 
egyház 50 kr., lelkész 1 frt, Besencze egyház 50 kr., 
lelkész 2 frt, Czún egyház 50 kr., lelkész 1 frt, Csehi 



egyház 50 kr., lelkész 1 frt, tanító 20 kr., Dráva-Palkonva 
egyház 1 frt, lelkész 2 frt, Dráva-Szabolcs egyház 50 kr., 
lelkész 1 frt, Gordisa egyház 50 kr.. lelkész 2 frt, Gyüd 
egyház 50 kr., lelkész 2 frt, Haraszti lelkész 2 frt, Harkány 
lelkész 2 frt, Hidvég egyház 30 kr., lelkész 2 frt, ipacsfa 
egyáz 50 kr., lelkész 2 frt, Kémes egyház 50 kr., lel-
kész 1 frt, Piski egyház 50 kr., Kis-Gsány-Oszró egyház 
40 kr., lelkész 4 frt, tanító 40 kr., Kis-Harsány lelkész 
3 frt, Kis-Szt-Márton egyház 50 kr., lelkész 2 frt, Kórós 
egyház 50 kr., lelkész 2 frt, Kovácshida lelkész 2 frt, 
Márfa egyház 1 frt, lelkész 1 frt, Maty egyház 30 kr., 
lelkész 2 frt, tanító 20 kr., Nagyfalu lelkész 2 frt, Nagy-
Harsány lelkész 4 frt, Nagytótfalu lelkész 2 frt, Old egy-
ház 20 kr., lelkész 2 frt, Raád egyház 20 kr., lelkész 2 frt, 
Sámod egyház 20 kr., lelkész 2 frt, Siklós egyház 1 frt, 
Szaporcza egyház 50 kr., lelkész 2 frt, Szerdahely egy-
ház 50 kr., lelkész 1 frt, Terehegy egyház 50 kr., lelkész 
2 frt, Tésenfa egyház 50 kr., Vaiszló egyház 50 kr., leik. 3 frt. 
Il-ik csoport: Beczefa lelkész 2 frt, Belvárd lelkész 20 kr., 
Bisse lelkész 3 frt, Bogdása egyház 50 kr., lelkész 2 frt, 
Markócz egyház 20 kr., Botyka egyház 50 kr., lelkész 1 frt, 
Kis-Peterd egyház 50 kr., Büdösfa egyház 40 kr., lelkész 
2 frt, Csarnóta lelkész 1 frt, Dancsháza egyház 50 kr., 
lelkész 2 frt, Dr.-Fok egyház 50 kr., lelkész 2 frt, Garé 
egyház 50 kr., Hirics egyház 50 kr., lelkész 1 frt, Iványi 
egyház 50 kr., lelkész 2 frt, Kákics egyház 30 kr., lel-
kész 2 frt, Marócsa egyház 30 kr., Katádfa lelkész 2 frt, 
Kis-Tótfalu egyház 50 kr., lelkész 1 frt, Lúzsok egyház 
20 kr., lelkész 1 frt, M.-Mecske egyház 20 kr., lelkész 1 frt, 
M.-Peterd lelkész 2 frt, N.-Peterd egyház 40 kr., lelkész 
i frt, N.-Váty lelkész 2 frt, Okorág egyház 50 kr., lel-
kész t frt, Monosokor egyház 50 kr., Piskó egyház 50 kr., 
lelkész 2 frt, Kemse egyház 50 kr., Büdösfa egyház 50 kr., 
lelkész 1 frt, Sellye egyház 40 kr., lelkész 2 frt, Soós-
Vertike egyház 50 kr., , lelkész 1 frt, Szava egyház 50 kr., 
lelkész 1 frt, Szent-Erzsébet lelkész 2 frt, Túrony egy-
ház 50 kr., lelkész 1 frt, Új-Mindszent egyház 25 kr., 
lelkész 1 frt, Bogád egyház 25 kr., Vejti lelkész 1 frt, 
Viszló lelkész 2 frt, Zaláta egyház 50 kr., lelkész 2 frt. 
A két csoport adományának végösszege 148 frt. Beküldte 
Dányi Gábor esperes, átvettem Budapest 1894. júl. 12-én 
Szöts Farkas theol. igazgató tanár. 

Pályázati hirdetés. 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimná-

zium részéről két tanszékre, ú. m.: 
1. A történelem és földrajz tanszékére, mely lehe-

tőleg rendes tanárral lesz betöltve, kinek, mint ilyennek 
javadalma: 1100 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér s 50 frt 
ötödéves, de 200 frton túl nem menő pótlék. 

2. Egy másik tanszékre, melynél nem lényeges, hogy 
melyik szak csatoltassék hozzá s a betöltésnél inkább a 
pályázók egyénisége, mint szakjuk fog határozni, a nyertes 
csak egy évre lévén, mint helyettes megválasztandó. En-
nek fizetése 800 frt. 

Ha oly egyén választatik meg, kinek még rendes 
tanári állása nincs: a választás az első tanszékre is csak 
ideiglenes lesz s a megválasztott, ki, hogy nyugdíjképes 
lehessen, a gimnázium többi tanáraival, kiknek saját 
nyugdíjintézetük van, de annak föladásával az országos 

tanári nyugdíjintézetbe lépésük már elhatározott dolog, 
e részben is egyenlő kötelezettség alá vonatik — csak 
egy évi sikeres működés után várhatja állandósíttatását. 

Pályázók kérvényüket, rövid életrajzuk kíséretében 
s korukat, állapotukat, képesítettségüket, testi épségüket 
s a véderőhöz való viszonyukat mutató okmányaikkal 
felszerelten, jövő augusztus hó 20-ig küldjék alulírotthoz. 

A megválasztottak állásukat f. évi szeptember 1-én 
tartoznak elfoglalni s a végleg megválasztott, illetve állandó-
sítottnak székfoglalót is kell tartania. 

Csurgó (Somogym.), 1894. julius 25. 
Verbay István, 

ev. ref. lelkész, a gimn. ig.-tanács 
1—2 elnöke. 

P á l y á z a t . 

A h.-nánási ev. ref. hat osztályú gimnáziumban 
üresedésbe jöt t : a) magyar-latin nyelvi; b) rajzoló geo-
metria-mathesis tanári székekre pályázat hirdettetik. 

Fizetés: minden egyes tanszéknél 1200 frt, a lak-
bérrel együtt, az egyház pénztárából évnegyedenként előre 
fizetve. A kivánt oklevéllel bíró egyén egy évre mint 
ideiglenes rendes tanár alkalmaztatik, s csak ezen idő 
alatt kifejtett sikeres működése után állandósíttatik, ami-
kor is a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanárok gyám-
és nyugdíjintézetének, esetleg az országos középiskolai tanári 
nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagja leend. 

Nem okleveles, de szaktárgyaiból vizsgázott egyén 
csak helyettes tanári minőségben és csak egy évre válasz-
tatik 900 frt évi fizetéssel, de ha ez idő alatt a kivánt 
tárgyakból oklevelet szerez és sikeres működést mutat 
fel: a következő évben mint rendes tanár állandósíttat-
hatik. Végre ha okleveles, de nem a hirdetett tanszakra 
képesített egyén választatnék, az szintén csak helyettes 
tanári minőségben és csak egy évre alkalmaztatik, fize-
tése azonban 1200 frt lesz. 

Pályázhatnak protestáns vallású okleveles tanárok 
és tanár-jelöltek. 

A megválasztott egyén állomását f. év augusztus 
végén, legkésőbb szept. 1-én köteles elfoglalni s a rendes 
és okleveles tanár, ha családos: 40 frt, ha pedig nőtlen, 
15 frt költözködési átalányt kap. Ez összeget azonban, 
ha állomását három év letelte előtt bármi okból elhagyja: 
vissza tartozik téríteni. 

A pályázati kérvények keresztlevéllel, esetleges ka-
tonai szolgálatokat igazoló irattal, továbbá végzett tanul-
mányaikat feltüntető hiteles okmányokkal, végre orvosi 
bizonyítványnyal felszerelve f . évi augusztus 10-éig az 
ev. ref. egyháztanács elnökségéhez küldendők. 

Kelt H.-Nánáson az ev. ref. gimnázium igazgató-
tanácsa jűlius hó 13-án tartott üléséből. 

Kállay Imre, Benko Lajos, 
főgondnok. 2—2 ev. ref. lelkész-elnök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA RUDAPESTKN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szcrkcsz l í í s í g : 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

ciinzendök. 
Kiarirf-liivatal : 

Ilornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), 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. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Az országos lelkészi özvegy-árvai gyám-
intézet alapszabály-tervezetéhez. 

A javak szűkmarkú osztogatását látom még 
abban is, hogy a 14. §. az özvegyi évjáradékot , 
illetve az árvák neveltetési segélyét csakis 10 évi 
beszámítható óv után folyósítja. így a ki 10 óv 
alat t 245 frtot befizetett, e tőke ós kamatai fejé-
ben év já radékra van jogosítva, mely a javasla t 
szerint is s két gyermek számításba vételével 
évi 150 fr t segélynek felel m e g ; ellenben, a k i t 
kilenc évi szolgálat u tán parancsol t el közülünk 
a Mindenható, a 225 frt 50 kr. tényleges befize-
tése u tán is özvegyének, s lehet 4 — 5 árvá jának 
halálos ágyán nem hagyhat egyebet kilátásul, 
mint 400 fr t végkielégítést, s annak felemész-
tése u tán a koldusbotot. A mi, vere j tékes fillé-
re inken létesített intézeteink is k ívánnak 10 szol-
gálati évet, de azok nem létében csak a 10 évi 
befizetés pótlását követelik és a biztosított évjá-
radékot nem tagadják meg; a mi mindenese t re 
h u m a n u s a b b elbánás. Előre tudom, hogy e pont-
nál a pénzügyi nehézségek hozatnak fel aka-
dályul, azonban a gyámintézetet úgy kell meg-
alkotni, hogy az cél jának meg is felelhessen ós 
mer jük állíttani, hogy a javasla tban kimutatot t 
jövedelmek a kiadásokat fedezendik, mihelyt az 
országos zsinat határozottan kifejezett akarata sze-
rint, a gyámintézet részére igényelt erőforráso-
kat idegen — itt nyugdíjintézeti — célra nem 
köt jük le. 

De a mily szűk marokkal mér a javaslat 
az adományok osztogatásában, oly bőkezű a ter-
hek kimérésében. És ez ismét lényeges hibája 
a javaslatnak, különösen, ha a te rhek arányta lan 
voltát is számba veszszük. 

A te rheke t a 24. §. így szabja ki: 
1. »A gyámintézeti tagok által fizetendő, 

s évi fizetésük 10°/0-ában megállapított belépési 
já ruléka . 

Ilogy ez az összeg tú lmagas még azon eset-

ben is, ha a nyugdíj intézet együt tes felállítása 
tervezte tnék is (a mi pedig a zsinat határoza-
tában nincs benne, sőt egyenesen ki van zárva), 
e r re nézve legjobban eligazíthat a tanítói nyug-
díjintézet első tervezete, melyet a közelebbi ma-
thematicai számítás az elégen felül valónak iga-
zolt. Ott a tanító a nyerendő nyugdíj — tehát 
nem a fizetés — 5°/0-át fizeti; ha nős, vagy 
gyermekes, nyugdí jaztatása alkalmával még 2°/0-ot, 
egészben véve tehát 7%-ot fizet egyszer s min-
denkorra . Ezzel szemben a lelkészektől, fizetésük 
után számított 10°/<ros követelést horr ibi l isnek 
kell mondanunk ; ugyanis 1 0 0 — 1 5 0 frt segély 
10%-a = 1 0 — 1 5 fr t lenne, míg 1 0 0 0 — 2 0 0 0 fize-
tésé 100—'200 frt. Azt se hagyjuk figyelmen 
kívül, hogy itt a fentar tó gyülekezetek semmit, 
míg ott, nyugdíjba lépő minden egyes tanító 
után 1 0 — 1 0 frtot fizetnek. 

2. »A gyámintézeti tagok által fizetendő és 
évi fizetésük 2'/sVo-ban megállapított évi járulók«. 
Tehá t 10 frttól 100- ig váltakozik az évi járulók. 
Ezt sem igazságosnak, sem méltányosnak, sem 
elviselhető tehernek nem nevezhetjük. Annyival 
inkább sem, mivel a fentar tó gyülekezetek e 
célra csak l°/0-a,\, v a &yi s 4 frttól 40 frt ig adóz-
nak. Az említett országos tanítói nyugdíj törvény-
ben a tagok a nyugdíj-összeg 2%-á.t vagyis 
6 frtot, ellenben a fentar tók minden állomás 
után 12 frtot, tehát a tagok j á ru lékának kétsze-
resét (csak a 400 frtos nyugdíjnál egyszeresét) 
fizetik, míg nálunk nem is felét, hanem 40%~á,t 
csupán. 

A kellő arány tehát itt sincs meg. A tagok 
megadóztatása túlságos, csak azért, hogy a gond-
dal ápolt és semmi szin alatt fel nem adott 
terv, kizárólag a gyülekezetek érdekét képező 
nyugdíjintézet alapja letétessék ós pedig azok 
erejével ós verejtékeiből, a kik annak édes gyü-
mölcseit nem, hanem csak keserűségei t szeden-
dik valamikor. 

Ha még azt sem hallgat juk el, hogy a köz-



alap évi jövedelmének az a része, mely f. évi 
jövedelem — a tőkék hasznától el tekintve — 
legalább 7 4 ü-ed részében szintén a lelkészek 
által teljesített fizetésből áll elő, el ismerheti min-
denki, hogy az az áldozat, mely az intézeti tagok-
tól itt kívántatik, nemcsak hogy a nyuj tandot t 
segélynek — mely nagyobb részében a mini-
m u m r a szorítkozik — meg nem felel, hanem a 
szigorúan vett célra egyáltalában nem is szük-
séges s az által megokolva nincs. Mint a fel-
állítani szándékolt intézet céljától elütő, idegen 
célra való tőkegyűj tés pedig határozot tan igaz-
ságtalan, mél tánytalan ós végre oly súlyos meg-
terheltetés, mely a fizetéseknek a kor igényelte 
rendezése, a méltányos minimum megállapítása 
előtt a megélhetést sokakra nézve egyenesen 
kérdésessé teszi és még a tű rhe tőbb fizetéssel 
dicsekedők évi költségvetését és a társadalom-
ban eddig elfoglalt helyzetét is te temesen meg 
fogná ingatni. 

De a 22. §. intézkedését sem helyeselhet jük, 
hogy t. i. a 60 évet meghaladot t lelkészszel 
egybekelt (feltéve, hogy nem arányta lanul fiata-
labb) nő segélyre ne t a r tha tna igényt. Hiszen 
ez a kor az, melyben az aggkor gyengesége 
egy hű, odaadó feleség támogatásá t leginkább 
igényli. Vagy talán, gazdasszonyt tar tson a refor-
mátus lelkész ? 

Ellenben h ibának tar tom azt, hogy a ter-
vezet az özvegyek korát nem veszi tekin te tbe s 
észszerűen ezt nem állítja oda az intézet érde-
két védő s károsodását elhárí tó korlátul, hogy 
t. i. a nő férjénél legfölebb 20 évvel lehessen 
fiatalabb. E korlátozás mellett nem értem, hogy 
az 50 évnél idősebb lelkész miér t ne nősülhetne, 
illetve miér t ne részesülhe tne bizonyos évi 
együttélés után a nem több, mint 20 évvel if jabb 
nő az intézet segélyezésében? 

En úgy találom, hogy ez a helytelen arány, 
mely a javadalom szűk osztogatásában és a ter-
hek arányta lan felosztásában nyilvánul, nem az 
((özvegy-árvai gyámi ntózet» cél jának elutasít-
hatlan követelménye, hanem szoros kapcsolatban 
áll, sőt egyenes kifolyása, következménye a ha-
talmi körök által oly annyi ra sürgete t t és min-
den áron felállítani szándékolt nyugdíj intézet 
tervének. 

Ismételve — mer t itt van helyén — hivat-
kozunk a zsinati törvény 251. §-ának e) pont já ra : 

((Addig is» — tehá t nem a nyugdíjintézettel 
kapcsolatosan (melyre nézve a konvent 10 évi 
törekedése hajótörés t szenvedett), hanem attól 
teljesen elkülönítve, el tekintve — amíg az egye-
temes egyháznak módjában lenne® — tehát még 
most nincs, így tehát az most nem is tekin thető 

az utasí tást nyert konvent fe ladatának — «a h i -
vatalviselésre képtelenné vált lelkészek nyug-
díjazásáról gondoskodni, a lelkészi özvegyek és 
árvák számára egy országos gyámintézet (tehát 
nem a nyugdíj- és gyám- — hanem addig csak 
is ez utóbbi) megalkotásának a közalapból állandó 
segély által való előmozdítása, mely intézet meg-
alkotása a konvent teendői közé soroztatik®. 

Ezek a törvény betűi. De e betűkben, hogy 
a szellem is ott van s abba a nyugdíj-intézet 
tervét belemagyarázni nem lehet, erről meggyő-
ződhetik mindenki, a ki a zsinat — közkézen 
forgó — naplójanak lapjain e kérdés tárgyalását 
figyelmére mé l t a t j a ; meglát ja nevezetesen, hogy 
a kapcsolatos feláll í tásra vonatkozólag konkré t 
tervek merül tek föl, több módosí tvány nyújtatot t 
be, ele a többség a magyar reform, egyház közvé-
leménye (mely nem is első izben nyilatkozott meg 
e kérdésben) ez indí tványokat egytől-egyig elve-
tette, illetve a törvénybe iktatott idézett cikkel 
— bizonyára fontos okokból, az árvák és özve-
gyek kiáltó nyomorának enyhí tése céljából — 
helyettesítette. 

A zsinat, bizonyára, számot vetett az egyház 
jelenlegi helyzetével és a két tátongó sebre 
elégséges balzsamírja nem lóvén, azt óhaj tá orvo-
solni előbb, mely nagyobb veszélylyel, elüszkö-
södéssel fenyeget. Tudta , hogy a két ezernyi 
egyénből álló testület nyugdíj intézete oly anyagi 
megterhel te tésé t igényelné az egyházaknak, a mit 
e válságos időkben kisérleni meg annyi volna, 
mint a fenyegető veszélyeknek fel nem isme-
rése, nem kellő méltánylása. 

Nem mondjuk mi sem, hogy a hivatalvise-
lésre képte lenné vált lelkészek nyugdíjazása 
szükséges ne l e n n e ; de segédlelkész! k a r u n k 
olyannak bizonyult, hogy — kivált fizetésének 
már-már elutasíthatatlan rendezése mellett — általuk 
e baj olyként orvosolható, hogy — mint a múlt-
ban, úgy a je lenben is — nagyobb panaszra a 
gyülekezeteknek okot nem adnak . Bizonyára, ha 
e részben hiányt tapaszta lnának, a gyülekezetek 
maguk sürgetnék a nyugdí j in téze te t ; a mi pedig 
egyátalán nem állí tható ez icleig. 

Az első (1882. évi) e. törvény 217. §. é) 
pont ja alapján tehet te volna a konvent , hogy a 
közalapból már az első évtől kezdve e célra bi-
zonyos évi állandó segélyt adjon, a jövedelemnek 
aká r 20—25%-á ig , és ma már tekintélyes összeg 
képezhetné ez intézet alapját gyümölcsözvén 
aacldig is» — tehát a jobb időkig növelve ön-
magát. Miért nem tet te a legutóbbi évekig — holott 
a r r a felhatalmazása, sőt utasítása volt — ós miér t 
tűzi a kettős célt ki most, midőn kifejezetten egy 
speciális megnevezett célra van kor lá tozva? ezt 
egyedül ő tudhat ja . De azt tud juk mi is, s ki 



is mer jük mondani, hogy a törvény határozatán 
túl a konvent sem mehet, mint a zsinat man-
datariusa, és ha megy, alkotmányunk szenve-
deti d érezhető sérelmet. 

Morvay Ferencz. 

A theologia egyházi és tudományos 
jelentősége. 

(Folytatás.) 

II. 
Igyekeztem kimutatni, hogy a theologia mennyire 

az egyház szolgálatában áll s mint ilyen, kell, hogy egv-
házias jellegű legyen. 

Azonban a theologia egyházi jellege — a mint az 
de Lagarde és Overbecknél történt — nem vezethet tudo-
mányos jellegének megtagadására. Mint tudománynak a 
theologiának álláspontja az egyházon kívül van. 

A tudománynak kívülről nem adott, benső sajátos 
törvénye és rendszere van. Nem azt kérdi: mi egyházi? 
vagy mi keresztyén ? hanem mi igaz ? 

Hogy a theologia mint tudomány ezt a kérdést meg-
oldhassa, az egyház összes alapjait: az egyházi hitet, az 
egyház eredetét és történetét, valamint az írás tanát is 
birálat alá kell vennie. Bírálnia pedig csak akkor lehet, ha 
álláspontja a bírálandó tárgyon kívül és felül áll; mert 
olyan birálat, mely abból az előfeltételből indulna ki, 
hogy az egyházban uralkodó hitnézetet eredményezze, nem 
volna többé birálat, hanem puszta látszat, dogmatikai 
játék. E téren a theologiának minden egyházi tekintélytől 
függetlennek kell lennie, mert itt nincs a lutheri, kálvini, 
vagy bármely egyházi, hanem csak a tudományos bizonyí-
tékoknak általános értéke. Éppen azért a római theolo-
giának — bármennyit köszön is különben a tudományos 
kutatás egyes kiválóbb művelőinek — éppen mert római 
s így a csalhatatlan egyházi, ma pápai tekintély elvén alap-
szik, nincs tudományos értéke; míg ellenben a protestáns 
theologia, mivel az egyházi tekintély elvét a tudományosság 
terén el nem ismeri, benső lényegét tekintve a tudomány 
magaslatán áll s tudományos kritikával működik. 

Ebből valami más is következik. 
Ha a theologia, mint tudomány, az egyháztól független 

alapon áll, akkor neki is ugyanaz a célja, a mi minden 
tudománynak: az igazság keresése. 

Úgy de az üdvözítő isteni igazságnak teljes és töké-
letes ismerete oly eszményi cél, a mely felé a keresztyén-
ség csak fokozatosan törekedhetik. A theologiai ismeret 
terén sincsenek kész igazságok, hanem »rész szerint való« 
itt is a mi ismeretünk. Az isteni hittartalomnak bármely 
tudományos kifejezése tökéletlen emberi valami. 

A theologiának tehát arra kell törekednie, hogy a 
keresztyén üdvismeretet fejleszszc, melynél teljesebbé, 
tökéletessebbé tegye, a miből az következik, hogy a theo-
logia folytonos fejlődésben van, s a ki ezt tagadná, az 

magát a protestantizmust s annak folytonosan reformáló, 
haladó természetét, tehát lényegét tagadná meg. 

De ha a fejlődés elvét elfogadjuk, s elismerjük azt, 
hogy egy korábbi álláspont lehet tökéletlenebb, mint egy 
későbbi, fejlettebb álláspont, akkor azt is el kell ismernünk, 
hogy a tudományos theologia terén a kétkedés éppen oly 
jogosult, mint minden tudományos téren. A kritikai két-
kedést (kételyt) pedig — vonatkozzék bár az akár a szent 
történetre, akár a dogmára — nem lehet, nem szabad 
egyházi törvényszékkel, dogmatikai betübirósággal elnémí-
tani. A tudományos kétkedés csak tudományos bizonyí-
tással, tehát csak szellemileg győzhető le. Az igazságot 
nem mindig egyenes úton érjük el, s magának a tévedés-
nek is hozzá kell járulnia az igazság tisztább és teljesebb 
kifejtéséhez. A tévedés alkalmat nvujt arra, hogy a dol-
got minden oldalról helyesen világítsuk meg, így ösztönző, 
tisztító ereje van. A theologiai tudomány ennélfogva még 
az egyháziatlan irányok theologiai fejlődését sem korlátoz-
hatja, mert e téren a szabadság korlátozása, a tekintély-
nek, az egyházi gyámságnak olyan hatalmi szava, mely 
kimondja: »így legyen, s máskép nem szabad lennie!« 
megállítaná a tudomány fejlődését, s a fejlődés megaka-
dása a szellemi téren a halállal azonos. 

Mi következik ebből? 
Az, hogy a theologiai tudomány szabadsága okvet-

lenül föltételezi az egyéniség elvének érvényesülését. 
Ha a protestantizmus, lényegénél fogva, a fősúlyt a 

Krisztusban való üdv benső, személyes elsajátítására fek-
teti, úgy a keresztyén személyiség elvének mennél telje-
sebb kifejtése, nevezetesen az egyházi tannak folyton 
megújuló egyéni elsajátítása is kell, hogy feladata legyen. 

Mi sem ellenkezik annyira a protestantizmus lénye-
gével, mint amaz egyházi tanegység felé való erőszakos 
törekvés, az a dogmatikai törvényszerűség, mely ráolvassa 
az egyénre a maga paragrafusát s kényszeríteni akarja, 
hogy csak a szerint gondolkozzék, higyjen és érezzen. 

Káros következményeit láttuk a protestáns scholas-
tika korában. 

A dogmatikai kényszer éppen a belső hitélet hiányát 
s a protestáns tudat meggyengülését mutatja, a mi ahhoz 
a merev, fejlődésre képtelen orthodoxismushoz vezet, 
melynek természetes folyománya a szűkkeblűség, felekezeti 
türelmetlenség, az igaszságérzet elhomályosulása, szóval: 
a személyes szabadság jogainak megtagadása. 

A protestantizmusnak nem szabad bizonyos félté-
kenyen őrzött tanegységben megmerevülnie. Ne féltsük mi 
a protestantizmust se az újítástól, se a különféle irányok-
tól. Ha az az új az egészséges fejlődés eredménye, akkor 
igazolva van, akkor azzal a protestantizmus nem gyen-
gült, hanem gyarapodott; ha pedig a különböző irányok 
útján valami olyas üti ki magát, a mi egészségtelen: 
csak hadd üsse ki magát. Az élő organizmus vértisztu-
lása az, mi csak akkor válhatnék veszedelmessé, ha vissza-
fej tanók. 

Minden tanfogalom csak annyiban érvényes, a ineny-
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nyiben azt bensőleg is elsajátítjuk; külső kényszer nem 
teszi sajátunkká. 

Ez a benső elsajátítás pedig kettős természetű, egy-
részt egyéniségünk eredetisége, másrést a korszellem, a 
vallásos köztudat hatása működik közre benne. 

Az evangéliumi igazságokat bizonyos kor vallásos 
köztudata formulázta tanfogalmakká. Hogy tehát valamely 
evangéliumi igazság bizonyos (ormában milyen kifejezést 
nyert, az mindig azon kor világnézetétől, vallásos felfo-
gásától függ, melyben létre jött. De a világ halad, a világ-
nézet, a vallásos felfogás módosul. Az emberiség fejlődé-
sében nincs megállapodás; nagyon természetes tehát, hogy 
az egyházi tan is a vallásos tudatból eredő folytonos új 
meg új reprodukciónak a tárgyát képezi, a mitől a kor-
szellem hatása és az individualizáló felfogás elválaszt-
hatatlan. 

Minthogy minden egyházi tan, mely magában véve 
objektív természetű, az egyéni felfogásban nyer életet, 
ható erőt: nagyon természetes, hogy ez az egyéni felfo-
gás különböző irányokban nyilvánul a theologiai tudo-
mányban is. 

E különböző theologiai irányokat két főcsoportra 
oszthatjuk föl: van egy szigorúbb és egy szabadabb irány. 
Mind a kettőnek megvan a maga lélektani és történeti 
létjogosultsága és szükségszerűsége. 

E két theologiai irány azonban nem arra való, hogy 
mint két ellenséges tábor álljanak egymással szemben, 
hanem arra, hogy együttesen munkálkodjanak, egymás-
nak terheit szeretetben hordozzák, egymást kölcsönösen 
kiegészítsék s támogassák. 

Midőn az egyházi tant az egyéni felfogás reprodu-
kálja, kell, hogy ebben a heterodoxiának is meg legyen 
a maga szabadsága. Nem volna tehát sem jogos, sem 
igazságos, ha a heterodoxiát — ha mindjárt az alaphit-
cikkekre vonatkoznék is — hitbeli gyengeségből, vagy az 
írás hiányos ismeretéből vezetnők le; sőt ellenkezőleg 
— a mint azt az újabb theologiai irányoknál gyakran 
észlelhetjük — legtöbbször ama tisztességes, komoly és 
jogosult törekvésből ered az, hogy a mereven formulázott 
tanokat az egyéni vallásos élet és ismeret kívánalmai 
szerint átalakítsa s így az evangéliumi igazságnak benső 
elsajátítását kisebb-nagyobb mértékben megkönnyítse. 

Azonban eltekintve ettől, az eltérő nézetek, a meg-
állapított kétely s az egyházi tannak tudományos ala-
pon való erősebb bírálata mindenkor a dogmák vallásos 
életgyökereinek alaposabb megvizsgálására késztet, a mi 
aztán azoknak tisztább és teljesebb megértését s kifejezését 
eredményezi. 

Nincs tehát a protestantizmusnak semmi kára benne, 
ha tanait eltérő nézetek módosítják, vagy éppen ostromolják. 

Az ilyen ostrom ellen a szellem fegyvereivel kell 
küzdeni: de ez a küzdelem soha se vezessen a theologiai 
tudomány szabadságának korlátozására az egyház állító-
lagos érdekéből. Ha mint protestánsok szeretjük és becsül-
jük a szabadságot, úgy meg kell lenni bennünk a szabad-
elvűségnek a szabadsággal való visszaélés elviselésére is, 

sőt meg kell engednünk, hogy még az a kétely is szabadon 
nyilatkozzék, mely az egyházi hitvallások alapdogmái 
ellen irányul, tehát az egyházi hitnek talaját elhagyva, 
egyháziatlan irányt követ. 

A theologiának ezt a szabadelvüségét közös meg-
egyezéssel ismerik el a theologiai tudomány kiválóbb 
művelői a liberális és orthodox félen egyarát. 

És ez nagyon természetes. 
A protestantizmus alapfeltétele a szabad vizsgálódás. 

A hol pedig szabad vizsgálódás van, ott a különböző 
nézetek nyilvánulása nemcsak kikerülhetetlen, hanem jogos 
és szükséges is. 

A szabad vizsgálódás sarkalatos elve legközelebb az 
írásmagyarázat terén érvényesül. 

Midőn a reformáció azt a nagy elvet kimondta, hogy 
a hitnek egyedüli kútforrása a szentírás, melyet mindenki 
szabadon olvashat: ezzel egyszersmindenkorra szakított a 
századokon át uralkodó traditióval, melyen a római hierar-
chia intézménye alapszik és megvette alapját a szabad 
írásmagyarázatnak. 

A szent biblia az egyetemek és kolostorok szűkkörü 
zárt világából a nagy közönség kezébe került és ezer meg 
ezer áhítatos lélek merül el lapjainak örökérvényű üdv-
igazságaiba. 

Míg a reformáció lelkes korszakának fölfrissült vallásos 
élete pezsgett, a szentírás olvasásának és az ebből kifejlett, 
szabad írásmagyarázatnak meg volt a maga jótékony 
gyümölcsöző hatása. A szentírásba való elmélyedés írás-
magyarázó tudósokat es írásismerő hívőket teremtett. 

Azonban a római egyházzal folytatott élethalálharc 
arra kényszerítette a reformáció nagy mozgalmát, hogy 
hittanilag is szervezkedjék és bizonyos confessionalis for-
mába szorítsa bele magát. 

így támadtak a reformáció nagy általános mozgal-
mából a szervezett protestáns egyházak. 

De a dolog természetéből önként foly az, hogy azok, 
kik éppen a szabad írásmagyarázat alapján segítették föl-
építeni a confessionális egyházat, e confessio féltékeny 
őreivé lettek. így következett be aztán a prot. scholastika 
korszakában, hogy miután a protestantizmus a pápai 
hierarchia járma alól fölszabadult, a dogma tekintélyének 
igáját vette magára. 

Kártékony hatása volt ennek a szabad írásmagya-
rázatra is. 

Mentől kizárólagosabb tekintélyre emelkedett a szent-
írás mint a hitnek egyedüli forrása, melyből confessióikat 
merítették, annál merevebbé lett az a mindinkább elter-
jedt s megizmosodott vélemény, hogy a szentírás, bár 
mindenki által olvasható, de bírálat tárgya nem lehet. 

A protestantizmus e balfelfogás alapján, melyet a 
hamis inspiráció tana fejlesztett ki, önmagával jött ellen-
mondásba és hosszú időre megakasztotta az írásmagya-
rázat s így a theologia szabad fejlődését. Hisz az a nézet, 
hogy az írás kizárólag Istennek műve s mint ilyen, a 
szentlélek sugallatából jött létre, kizár minden emberi 
értelmezést. 



A pietizmus reakciója terelte vissza a protestantiz-
must a maga igazi medrébe, midőn a konfessiók merev 
dogmatizmusától elfordulva az áhitatos lelkeket ismét a 
szentírás közvetlen forrásához vezette vissza. Igy lett a 
szentírás lassanként ismét az élő hit forrása s megszűnt 
merev törvényszerű codex lenni. 

Az újra megindult s különösen e század eleje óta 
nagyszerű lendületet nyert szabad írásmagyarázat nagy 

,— mondhatni: korszakalkotó eredményeket mutathat föl. 
Ma már egészen más szemmel nézzük a bibliát, mint 

a régiek. A krilika sok jámbor illúziót oszlatott el. A bibliát 
ma már nem tekintjük természetfölötti módon eredt titok-
zatos írásgyűjteménynek, hanem olyannak, melyet a szá-
zadokon át természetesen fejlő vallásos és nemzeti életnek 
irodalmi termékeiből állítottak össze. Ma már nem vesz-
szük a biblia minden betűjét szentnek, hanem elismerjük, 
hogy az üdvre tartozó örökérvényű vallásos eszmék mel-
lett van benne sok olyan, a mi hiányos ismereteket árul 
el s kora bélyegét viseli magán. Az újabb szabad írás-
magyarázatnak köszönhetjük, hogy az ószövetséget többé 
nem pusztán természetfölötti eredetének hitével, hanem 
Izráel nemzeti és vallás-erkölcsi fejlődésének genetikai 
összefüggése szerint tanultuk ismerni s így az isteni ki-
jelentést a maga történeti fejlődésében láthatjuk. Az új-
szövetségben sem találunk többé tisztán csak isteni bizony-
ságokat az üdvözítő igazságról, hanem a mellett egyéni 
felfogásmódokat, sőt relatív ellentéteket is. Az újszövet-
ség íróinak műveiben a történeti kijelentés életteljes orga-
nizmusát látjuk. Nem elméletek, hanem tények, és pedig 
történeti s nem dogmatikailag konstruált tények képezik 
az újszövetségi kijelentés tartalmát. 

Az újszövetségi írásmagyarázat vívmánya az, hogy 
egyrészt egyházunknak a keresztyénségről alkotott alap-
nézetei mindinkább írásszerűeknek, vagyis az apostolok 
bizonyságaival egyezőknek bizonyulnak, másrészt pedig 
az újszövetségi tanalakok különféleségének ismerete tel-
jesebb megvilágításba hozta a Krisztusban elrejtett kincsek 
gazdagságát, a minek ismét az volt az eredménye, hogy 
az evangéliumi reformátori elvet mind theologiai, mind 
gyakorlati tekintetben szabadabban és teljesebben fejtet-
ték ki. Az írásmagyarázat terén nyert eme vívmányokat 
leginkább a szabad bírálati vizsgálódásnak köszönhetjük. 
Elég itt utalnunk az úgynevezett tübingai kritikai iskolára, 
melyet ugyan hamis hegelianus előfeltételei miatt a szi-
gorúbb egyházi állásponton állók sokszor élesen támadtak 
meg, de a melynek kritikai eredményei mégis korszakot 
alkotnak a történeti theologia fejlődésében. Azokat, az el-
évülhetetlen érdemeket, a melyeket JBaur, ez iskola feje, 
a maga történetkritikai módszerével az újszövetségi írás-
értelmezés terén szerzett, még az orthodoxok sem tagad-
ják meg. Ki vonhatná továbbá kétségbe, hogy mennyit 
köszönhet a legújabb theologia az írás és a dogma he-
lyesebb történeti megértését célzó Uitschl-féle moráltheo-
logiáuak, mely történeti ismeret a régi dogmatikával 
többé össze nem egyeztethető ? 
(Folyt, kbv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 

Áhítatosság. * 
1. Szükségessége. Az áhítatosság ** szükségessége 

az ember önállótlanságából s Istentől való függéséből 
következik. A mint a testnek nélkülözhetetlen az eledel 
és a lélekzés, épúgy a lélek fenmaradásának feltétele az Isten-
hez való csatlakozás, a hozzá felemelkedés és a benne 
való élet. A tudomány egészen biztos határait állapította 
meg az emberi tudásnak és képességnek s oly emberek 
előtt, a kik látni akarnak, egy felettünk működő s ben-
nünket szerető lénynek létezése teljesen kétségtelen. Az 
áhítatosság az Istennel való természetes kapocscsá lesz. 
Az áhítatosság előfordul a családban, az iskolában s a 
templomban. A családi és templomi áhitatosságok itt 
figyelmen kívül maradnak, habár az iskola érzi s köszö-
nettel alkalmazza is azoknak áldó hatásait s a tanulókat 
az azokban való értelmes részvételre előkészíti. Az iskolai 
áhitatosságnak szükségessége a nevelő-iskola céljában fog-
laltatik. Ez az igaznak és jónak eszméjét teljes határo-
zottságában és tisztaságában akarja a növendék akaratába 
ültetni, hogy ez vallás-erkölcsös jellemmé legyen. Legbiz-
tosabban eredményezi ezt a Krisztushoz, a jellem ideál-
jához való vezetés. Erről az odavezetésről, a gyermeki 
természetnek megfelelően, első sorban az érzelmi nevelés 
gondoskodik az iskolában, a midőn tárgya által a tanuló 
gondolatainak tartalmát bővíti s ezáltal a kedélyt és az 
akaratot befolyásolja. A nevelő-iskolának azonban hiányoz-
nék egy lényeges része, ha az akaratra való ezen köz-
vetett befolyás mellett nem léteznék oly közvetlen befolyás 
is, mely, mint a nevelés eszköze, közvetlenül fordul, hogy 
abban hullámzást, törekvést — s magától értetődőleg azok-
ból kifolyó cselekvéseket — idézzen elő. Ez az áhítatosság 
által történik, mely mint az iskolának közös cselekvése 
emeli és előmozdítja az akarást s ezt vallásos tárgya és 
vallásos színezete által, vallás-erkölcsi irányba tereli. 

Az áhítatosság tehát, mint a vallás-erkölcsi akarást 
és cselekvést gerjesztő és előmozdító s Istenhez vezető 
vallásos gyakorlat, nélkülözhetetlen és pótolhatatlan a 
nevelő-intézetben. Ennek rendszeres visszatérésével na-
gyobbodik az Isten ismeretébeni gyarapodásban való kedv 
és öröm. 

2. Célja. Ahhoz a legközelebbi céljához az áhita-
tosságnak, hogy az a pillanatnyi vallási szükséget kielé-
gítse, a tanulót pedig Istenhez vezesse, hogy ahhoz örökre 
csatlakozzék s szerencséjét és üdvösségét nála megtalálja, 
még néhány egyéb is járul. Ezek az áhitatosságnak vallásos 
anyagából s az ünnepély közösségéből erednek. Az iskolai 
áhítatosság énekből, szentírási hely felolvasásából és imád-
ságból áll. A szentírási hely olvasását többnyire magyará-
zat kiséri. Bármiként alakuljon is az áhítatosság, a szent igék 
képezik annak velejét. Ezáltal az áhítatosság elősegíti a 
Szentirásba való bevezetést s kitünteti annak, különösen 
az épülés szempontjából való értékét, ugy hogy a tanuló-
nak mint felébresztett vágya a Szentirás után fokozódik. 
A tanítás támasza, mely így magában keletkezik, csak 
erősbödik, ha a tanító az áhitatosságot a tanításra építi 
s az itt ébresztett gondolatokat ott tovább folytatja, mélyebbé 
teszi s az ünnepély komolysága és méltósága által meg-
szenteli. Ezáltal az egész iskolai élet mintegy avatást s 

* Mutatvány vV. Rein: *Encyclopádiscbes Handbuch der 
Pádagogik* című nagy munkájából. Megjelenik Hermann Beyer & 
Söhne kiadásában, Langensalza. 

"* E szóval mindig a vallásos gyakorlatot akarom megjelelni. A 



jóleső emelkedettséget nyer. Az isteni Ige felolvasása és 
szívből jövő magyarázata továbbá azért különös becsű, 
mivel a beszélő kifejezésre juttatja az íráshoz való viszo-
nyát. mert magyarázata egyúttal hitvallása is. Ez a hit-
vallás, mely különös reámutatás nélkül jut kifejezésre, 
átmegy a hallgatókra; ezenkívül a tanító, kinek a tanít-
ványok Istenhez való szívviszonyát felismerték, csak an-
nál hatásosabban működhetik s annál biztosabban meg-
szerezheti tanítványai bizalmát. Ezeknek hitbeli öröme 
megerősül az övénél. Mindezek összekötik az iskolát az 
egyházzal. E célnak szolgál az áhítatosság, mivel egyen-
geti az istentisztelet megértésének útját, növeli az abban 
s az Úr napja felett való örömöt s felébreszti vagy élén-
kíti az igazi ünneplés utáni vágyat. Az ezzel járó áldás 
tartósabb és nagyobb, mint közönségesen hiszik. Minden 
egyes ünneplés, minden egyes ünnepi örömértékkel bír. 
Az ünneplés és az öröm lassanként egy egész szakadatlan 
láncolattá lesz az egyházi évben, úgy hogy annak áldásai 
tapasztalhatók. Ez a céloknak egyik oldala. A másik ol-
dalt, mely az ünnepély közösségéből folyik, a következő 
alkotja: az egy iskola lehetőleg valamennyi tanulójának 
összejövetele az áhítatosságban; az ének, imádság, az 
isteni Ige felfogásának közössége; az ebből eredő egyenlő 
törekvési óhajtás és akarás közelebb hozza a tanulókat 
egymáshoz, úgy hogy azok együtt érezve, a közös célt 
örömest és készségesen igyekeznek elérni s így azt köny-
nyebben is érik el. A közösség fokozza az erőérzést. Ezen-
kívül az egymással való egyesülésnek a későbbi nyilvános 
életben az egyházi, gyülekezeti és polgári téren jótékony 
hatása van. A Szentírás igéjéből eredt közös szellemnek 
ápolása legbiztosabban nevel az egyetemes papságra. 

Ezért ápolni kell az áhitatosságot s meg kell tenni 
mind azt, a mi ennek közös gyakorlását a főbbosztályu 
iskolákban is lehetővé teszi. A közös iskolák, melyekben 
az áhítatosság nincs meg, vagy a melyekben az a hiányos 
berendezés miatt meg nem tartható, okvetetlenül hiányá-
ban kell hogy legyenek közvetlen jellemképzésük egy jelenté-
keny, közvetlenül ható eszközének s ezért sajnálatra méltók. 

Adorján Ferencz. 

T Á R C Z A. 

Budapesttől Londonig. 
Emlékezés a keresztyén ifjúsági egyesületek XIII. világkongresszusára. 

VI. 
Fontos tanúság. Az angol puritán. Az episcopalis egyház. Hogy 
van Mrs. Bensőn ? No popery. Változatos isteni tisztelet, de nem 
mise. Az én ideáljaim. Az angol egyházak hatása a közéletre. 
Angol erkölcsiség, politika és tudomány. Mindezeknek pedig mi 

hasznát vészed ? 

Előre is gondolhatja mindenki, hogy mikor Anglia 
képét akarom megrajzolni, akkor is Magyarországra vagyok 
tekintettel. Nem arról akarok szólni, hogy miben külön-
bözik Anglia Chinától vagy Spanyolországtól, hanem 
arról, hogy miután majd megvizsgáljuk az angol nép éle-
tét, mit tanulhatunk, micsoda tanúságot vonhatunk mi 
magyarok ? 

Az első és legfőbb tanúság, a mire az angol nép 
élete megtanít, az, hogy az Úr Jézus Krisztus előtt oly 
komolyan s oly bölcsen kell meg hajolnunk, mint a hogy 
az angol nép meghajolt. Természetesen ezzel nem azt 
állítjuk, hogy minden angol egyén színarany keresztyén. 

A rossz keresztyének, a hitetlenek, a képmutatók, a saját 
különleges keresztyénségükben büszkélkedők nem kicsiny 
számmal vannak Angliában, Vannak elegen, a kik, mint 
Lord Denbighképesek a Latimer-ek, Cranmer-ék,Baxter-ek 
és Bunyan-ek hazájában ily rettenetes és képtelen nyilat-
kozatok tételére: Előbb pápista vagyok s csak azután 
angol. Vannak azután, a kik protestánsoknak vallják 
ugyan magukat, de protestánsságuk abban áll, hogy egy 
csomó hitcikk mellett kardoskodnak s minden külső ke-
gyességük mellett is önzők, szívtelenek, keményszívüek. 
Vannak végül elegen, a kik az örök Isten igéjét lábbal 
tapodják, a kik felvilágosodásnak csúfolják azt, a mi 
voltakép elsötétülés s a kik sok ékes nézetnek, még 
theologiai nézetnek is, adnak kifejezést és sok hangzatos 
frázis előtt hajlonganak, de az emberiség testi és lelki 
nyomorának enyhítése elől szépen szobáikba zárkóznak. 
Mindennek daczára azt mondhatjuk, hogy a mikor a 
népek a XVI. században döntöttek sorsuk felelt, akkor az 
angol nép okos és becsületes, határozott és jól mérlegelő 
volt egyszerre. Nem hogy minden egyén megértette volna 
az idők jeleit, hanem a közszellemet oly férfiak vezették, 
a kik az evangéliumot oly szerencsés módon oltották be 
a népéletbe, a mint azt sehol máshol nem találjuk. Né-
melyik ország kiölte magából az evangéliumi protestán-
tizmust, a minek eredménye aztán pl. Franciaországban 
az lett, hogy a pápista konzervativizmus elszárította a 
népéletet, kiölte a magasra törekvő erkölcsiség gyökér-
szálait s oly légkört teremtett meg, a melynek tikkasztó 
melege ellen a mindent felforgató s az evangéliumtól 
teljesen idegen radicalismus viharától várnak sokan sza-
badulást. Máshol, mint pl. Németországban és Magyar-
országban a tekintélyes protestantizmus hatalmas ellen-
zékévé vált a szintén tekintélyes vagy épen túlnyomó 
pápistaságnak. A pápistasággal vitt folytonos és nehéz 
küzdelemben a protestantizmus, vagy holt orthodoxiává 
vált aztán, tehát szintén pápistás irányzattá, mely a 
pápista dogmák ellen emelt protestáns tanok, mintegy 
bástyák mögé rejtőzött s lassanként ható erejét elvesz-
tette vagy pedig addig s oly hevesen ostromolta a római 
maradiságot, a pápista megkötöttséget, hogy saját evan-
géliumi sziklaalapját is széttördelte és annyira az ellen-
zékieskedésben kereste hivatását, hogy bűnös, vakmerő 
és botor módon, a Jézus Krisztus nagyságos dolgaival 
s a Szent Lélek bizonyságtételével szemben is ellenzéket 
képezett. Ismét máshol, mint pl. Svédországban az egész 
nép protestánssá lett ugyan, de annyira konzervatív ruhá-
kat öltött magára, annyira meghódolt az uniformitásnak. 
az államegyház annyira egyeduralkodó lett, hogy a köl-
csönhatás és a változatosság hiányában a népélet az evan-
géliumtól nyert minden tisztességes volta mellett is, hatal-
masabb lendületet nem nyerhetett. 

Anglia fejlődése egészen sajátságos irányt vett. A 
pápistaságot szektává szorította le és még sem forgatott 
fel mindent. A konzervatív lelkeket is, a radikális termé-
szeteket is az evangélium fenhatósága alá hozta. A nyu-
godt, békés, minden felforgatástól iszonyodó lelkeket is 
meg tudta menteni Róma hatalmától; a zabolátlan, a for-
rongó, a lázas lelkeket meg presbyteriánussá és puritánná 
változtatta. A míg máshol a forradalmárok jóformán 
szakítottak a vallással is, de különösen a keresztyénség-
gel, sőt sok tekintetben az erkölcsi szigorúsággal is, a míg 
nemcsak a Marat-k, Barére-ek úsztak a Iedérség és léha-
ság árnyában, de a legjelesebb Girondisták is inkább szel-
lemes, mint kiválóan jellemes emberek voltak, addig az 
angol puritán a maga izzó, forró szenvedélyével valósá-
gos őrállója volt a keresztyén világrendnek, a családi 
élet tisztaságának, a józanságnak s az erkölcsi szigorú-



ságnak. A míg a sansculotte elme abban tetszelgett. ma-
gának, hogy az Istent dethronisálta, addig a puritán, a ki 
»bölcs volt a t<inácsban és legyozhetlen a csatatéren 
sírt, mint a gyermek, ha az Ő haragos Istene elrejtette 
előle arczáját. Danton e szavakkal halt meg: *A semmi-
ségbe megyek*. Hampden János, az angol nagy forrada-
lom kezdője, István vértanú e szavaival lehelte ki lelkét: 
Uram Jézus, vedd magadhoz telkemet! Természetesen 
a sansculotte forradalom császársággal végződött, a mikor 
kidühöngte magát, az angol forrongások pedig a szó szoros 
értelmében vett constitutionalis királysággal, a melyben 
az uralkodónak a jelenlegi angol liberális miniszterelnök. 
Lord Roseberry szerint inkább socialis, mint politikai 
feladatai vannak s a melyben a konzervatív ellenzék 
képviselőházi vezére Balfour nemrég azt mondhatta, hogy 
az angol nép self-governing people, önkormányzattal biró 
nép. Míg így máshol a forradalmárok inkább lázas 
nyughatatlanságot hagytak hátra, addig az angol puritán 
beoltotta népébe a bibliához való ragaszkodást, az erköl-
csi nagy, népeket fenntartó törvények tiszteletét, a vállal-
kozási képességet, melylyel a kolonizációt megkezdette, 
mert szabad hazában akart élni, s azt az igazi sza-
badságszeretetet, mely azt mondatja a keresztyénnel: Nem 
csúszhatok-mászhatok emberek előtt, nem bálványozhatok 
embereket, mert én az Isten gyermeke vagyok. 

Míg így a tulajdonképeni protestáns, az emberi te-
kintély ellen feltámadó, emberi tekintet által meg nem 
zabolázható lelkek az erkölcsi erők egész teljességét vitték 
az angol népbe, addig e sajátságos keverék nemzet ke-
belében egy nagyszerű intézmény állott elő, a mely a 
római egyház minden előnyét birja a pápistaság súlyos 
bűnei nélkül. Ez az angol episcopalis egyház, melynek 
s általában Angliának primása a canterbury-i érsek. 

Mikor hírneves hazánkfia, dr. Duka Tivadar, a jelen-
legi canterbury-i érseknek bemutatott, egyebek közt azt 
a kérdést is intézé hozzá: Hát Mrs. Bensőn hogy van ? 
A mire a canterbury-i érsek azután derült, szinte ragyogó 
arccal azt felelte, hogy Mrs. Bensőn bizony nagyon jól 
van. Ha e szóváltást jól megértjük, megtaláljuk az utat, 
a melyen haladva az episcopalis egyház mivoltát is meg-
érthetjük és sajátságait megmagyarázhatjuk. — Bensőn 
ugyanis a jelenlegi canterbury-i érsek családi neve. Az 
érseket valamikor egyszerű lelkész korában Mr. (Miszter) 
Bensonnek hívták. Az a Mr., a mi tulajdonképen mestert 
jelentene, voltakép annyi, mintha mi a férfiak neve után 
azt tennők : Úr. Az egyszerű, nem főrangú hölgyek címe 
azután Mrs. (Mistress szónak a rövidítése). De hát hogy 
van az, hogy a canterbury-i érsek nejét egyszerűen Mrs. 
Bensőn-nek hívják, mikor az érsek címe His Grace, tehát 
ugyanaz, a mi a hercegeké, a kik közt különben a can-
terbury-i érsek az első helyet foglalja el s rangban mind-
járt a királyi család után következik ? Hogy a canterbury-i 
érsek mindenféle Lord-ok és Duke-ok fölött áll, az sok-
szor még a legegyszerűbb hírlapi tudósításban is kifeje-
zésre jut. A canterbury-i érsek, hogy egy példát hozzak 
fel, természetesen a titkos tanács tagja. Ha most már a 
titkos tanács ülést tart, akkor a hírlapok, a mikor felso-
rolják, hogy ki volt jelen a titkos tanács ülésén, azzal 
kezdik: The Archbisbop of Canterbury, csak azután jő 
minden más téren divó szokás ellenére : The Lord-Pre-
sident, vagyis a titkos tanács elnöke, a ki pedig szintén 
nagy úr és csak azután a többi tagok. És mégis His 
Grace, Ő kegyelmességének felesége Mrs. Bensőn. Mit 
jelent tehát ez a Mrs. Bensőn? Nagy szó ez! Azt jelenti, 
hogy annak az egyháznak a lelkészei, a mely Angliában 
organizációjának nagyszerűségével, isteni tiszteletének lát-
ványosságával az államra való befolyásával versenyez a 

mi római egyházunkkal, tisztességes családi életet élnek-
Tehát abban az egyházban eltöröltek egy régi botrányt, 
az unokahugokról ott nem beszélnek, a papnőtlenség a 
házas életről szóló fogalmakat össze nem zavarja. A 
lényeget illetőleg tehát javított Cranmer is, de a felesé-
gének, meg a többi püspökök feleségeinek semmiféle nagy 
címeket nem hozott javaslatba. Meghagyta a püspökök 
nagy befolyását, rangját, de megházasítotla őket. Szép 
csendesen feleséget szerzett nekik, de arra nem töreke-
dett, hogy a Tisztelendő Asszonyokat a büszke Lordok 
és Hercegek feleségei fölé emelje. A canterbury-i érsek 
maradt nagy úr, az angol episcopalis egyház szellemi 
vezére, a Lord-ok házának tagja, a felesége pedig lett 
Mrs. Bensőn. A ki pedig ezt kicsinyli, gondolja el, hogy 
mily óriási nagy kultúrtörténeti tény lenne az, ha a mi 
püspökeink s érsekeinktől is meg lehetne kérdezni: Hát 
Mrs. Bensőn hogy van? 

Egyébiránt az az okos, inkább a lényegtelenre szo-
rítkozó konzervativismus, a melyet az angol egyház a 
papnőtlenség eltörlésében tanúsított, meglátszik az epis-
copalis egyházban mindenütt. Meghagyták a püspöki szer-
vezetet, hierarchiai fokozataival, de kiszabadították az 
egyházat ama rettenetes s a Krisztus főpapságával össze 
nem egyeztető fictió alól, a mit a Krisztus helytartójának, 
római pápának neveznek. Valóban a híres XXXIX. tétel 
eme része: The Bishop of Romé hath no jurisdiction 
in this Realm of Englancl (A római püspöknek, tehát 
nem is pápának, nincs jurisdictiója ez angol királyság-
ban) az angol nép nagyszerű előre lépését mutatja, 
dacára annak, hogy a régi szervezetet a canterbury-i 
érsektől lefelé érintetlenül hagyták. Angliában, a mikor 
az alkotmányos miniszter ki akar valakit londoni vagy 
akárhova való püspökké neveztetni, nem kell előbb kéz 
alatt Rómában tudakozódni, hogy tetszik e az illető? 
Angliában egyszer s mindenkorra tisztában jöttek azzal, 
hogy ha a római pápának befolyást engednek a nép nagy 
részének hit- és erkölcsi életére, hát akkor a legtökéle-
tesebb s legerősebb befolyást engedték neki általában a 
nép életére. Azért meghagyták a dékánokat, fődékánokat, 
kanonokokat, püspököket és érsekeket, de aztán azt kiál-
tották : No popery. (Nem kell a pápaság.) És ezen a 
nyomon mentek tovább. Megtartották a szép, tényes tem-
plomokat, ékes és változatos istentiszteleteket, papiruhá-
kat, de eltörölték a mise áldozatot. Megérezték a'Krisztus-
sal való lelki közösség édességét, azért nincs szükségük 
oly képtelenségekre, pogányságokra: Imádunk, szent ostya. 
A jegyeket térdelve veszik ma is, mint Anselm korában, 
de ép azt a jelentőséget tulajdonítják a kenyérnek és 
bornak, a mit Kálvin vagy Knox tulajdonított. A papjaik 
jönnek-mennek, más helyen olvassák az imát, más helyen 
a bibliát, de a végin mégis csak az evangéliumot prédi-
kálják, és az egész istentiszteletet a nép nyelvén végzik. 
A sok kis és nagy emberből álló fényes segédlet körül-
rajozza a püspököt, de nem latin nyelven végez vele 
párbeszédet, hanem angolul énekli a zsoltárokat, meg az 
evangéliumi szellemtől duzzadó, remekebbnél remekebb 
hymnusokat. 

Mindezeket pedig nem azért mondtam el, hogy azután 
lelkesülten felkiálthassak : íme, magyar protestáns egyház, 
alakulj át te is olyan szép, erős és szervezett angol egy-
házzá. Az én ideálom nem az episcopalis egyház. Az én 
földi ideáljaim azok a hatalmas szellemek, a kik az Isten 
kegyelméből táplálkoztak s arra támaszkodtak, nem pedig 
a szervezetre, fényes szertartásokra. Én előttem a szertartás 
magában véve semmit nem ér, hanem csak annyiban bír 
jelentőséggel, a mennyiben a Krisztussal való szellemi 
közösségre vezet. Én a hierarchikus szervezetet római forrná-



jában valóságos veszedelemnek tartom s angol formájá-
ban sem szeretem, mert úgy érzem, hogy a kinek a Lélek 
adományaiból sok jutott, annak nincs szüksége magasabb 
rangra, címre s külső befolyásra, hogy szellemi kincseit 
értékesítse, a kinek pedig semmi sem jutott, hát az hiába 
szerez az államtól vagy mástól címet, állást, földi hatal-
mat ; az Isten országában nincs keresni valója. Épen azért 
Magyarországban nem a presbvterianus egyházat kellene 
episcopalis vonásokkal elékteleníteni, hanem a római egy-
házat legalább is episcopalis egyházzá átalakítani. Nem 
a presbyterianus egyházban kellene a nagy tömegek dédel-
getésével az egyéniséget kiölni s a centralizációi meg-
honosítani, hanem inkább szegény pápista testvéreinket 
kellene legalább a kézzelfogható képtelenségek jármából 
kiszabadítani. íme, itt tűnik ki, milyen jó volna, ha a 
magyar protestantizmus venne magába valamit abból a 
hegyeket mozdító hitből, a mely semmi akadálytól vissza 
nem retten s venne egyúttal abból a krisztusi szánalom-
ból is, mely nem elégszik meg a vitázással, sőt nem is 
törekszik arra, hanem segítségére siet azoknak, a kik a 
vakhit igája alatt nyögnek. Itt tűnik ki az is, hogy miben 
áll az igazi haladás. Nem abban, hogy e krisztusi alapot 
összetörjük s iparkodjunk minél kevesebbet hinni, hanem 
abban, hogy Isten Lelke által vezettetve magunkat, meg-
ragadjuk azt, a mi a mi idvességünkre való s igyekez-
zünk az evangéliumi eszméket a népek és egyének lel-
kületének megfelelő módon megvalósítani. Óh az ember 
szíve megtelik fájdalommal, a mikor arra gondol, hogy 
az emberiség nagy része majd csak ezután megy át azon 
a nagy átalakuláson, a melyen az angol nép már keresz-
tül ment. Mert akármennyi kifogást, emeljünk, mint presbv-
terianus és puritán lelkek az episcopalis egyház ellen, 
mint történetírók kénytelenek vagyunk elismerni, hogy 
rendkívül nagy szolgálatokat tett az emberiségnek. Igaz, 
hogy néha nagyon is hajlott a pápistaság felé, igaz, hogy 
néha nagyon merev, büszke és kíméletlen volt, de jegyez-
zük meg, hogy valamennyi presbyterianus egyház is bele-
esett a megmerevedettség, a chablonszerűség bűneibe s 
bele is esik presbyterianus szervezete, autonomiája dacára, 
valahányszor az evangélium életadó erőit elmulasztja 
felvenni, míg ellenben az angol episcopalis egyház lehe-
tővé tette, hogy sok millió konzervatív s a külsőséghez 
ragaszkodó lélek utat nyert az evangéliumi igazságokhoz. 
Minden időben voltak elegen, a kik az episcopalis egy-
házból visszasülyedtek a pápistaságba, de bizonyos, hogy 
az episcopalis egyház híján az angolok nagy többsége 
ma pápista lenne általában. Mi mindörökké ellenzékei 
maradunk mindenféle episcopalis egyháznak, de ha a 
római egyház és valamely független episcopalis egyház 
közt kell választanunk, akkor százszor inkább ezt választ-
juk, mert emennek tagjaival különbségeink dacára együtt 
munkálkodhatunk, míg ellenben misézni, a papnőtlenséget 
helyeselni s a római püspököt a köztünk lelkileg mindig 
jelen levő Krisztus csalhatatlan helytartójának elismerni 
soha, de soha nem fogjuk. 

Valóban azt mondhatjuk, hogy az Isten nagyon 
megáldotta az angol népet hűségéért. És most már az 
eddigi fejtegetések után azt is megmondhatjuk, miben áll 
az angol nép hűsége s mit kell az alatt érteni, hogy az 
angol nép a maga egészében komolyan és bölcsen meg-
hajolt az Úr Jézus Krisztus előtt. Azt kell érteni, hogy az 
angol nép alkotott egy konzervatív egyházat s egy csomó 
liberális és radikális nonconformista közösséget, de az 
valamennyi a nép nyelvén beszél, valamennyi szerves 
összeköttetésben álla nemzeti élettel s jóformán valamennyi 
az evangéliumi igazságok megvalósítására törekszik és 
kényszerítve is van hagyományai által, hogy arra töre-

kedjék. Mert az angol püspöki egyház úgy indult, hogy 
ő ugyan majd hatalmas, fényes s szervezett egyház lesz, 
de a Krisztus egyháza s tiltakozás minden lelki zsarnok-
ság és jogosulatlan külbefolyás ellen. A nonconformista 
közösségek pedig úgy indultak, hogy ők, amint mondani 
szokták, nem állnak meg a félúton, hanem radikális javí-
tást eszközölnek s a krisztusi keresztyénséget a maga 
tökéletes tisztaságában valósítják meg. Ha aztán az em-
beri gyarlóság nagyon is elhatalmazott a püspöki egy-
házban, a nonconformista községek azonnal a legvehemen-
sebben támadtak reá s azt kérdezték tőle, hát a Krisztus 
egyháza ilyen-e? Ha pedig a nonconformista közösségek 
kezdtek elvilágiasodni vagy a hitetlenség felé hajolni, a 
churchmen-ek azonnal azt kérdezték, hát ez az a töké-
letes keresztyénség? így mind a két irányzat folytonosan 
tölti a nemzeti életet evangéliumi erőkkel. Ellanyhulás, 
megmerevülés, latitudinarizmus ott is jelentkezett elég 
gyakran, de azt lehet mondani, hogy az angol egyházak 
átlag véve a keresztyén evangéliumi világnézletnek s a 
gyakorlati, az élet javítására törő keresztyénségnek mind 
erősebb védbástyáivá válnak. 

Nagyon természetesen így az angol erkölcsiség, az 
angol politika és az angol tudományosság is szerencsé-
sebb fejlődést vett, mint más népek erkölcsisége, politi-
kája és tudományossága. 

A mi az angol erkölcsiséget illeti, nem hunyjuk be 
szemeinket hiányai előtt. Eszünk ágába sem jut azt kép-
zelni, hogy Angolország csupa kegyes szentek országa. 
Jól tudjuk, hogy ott is megterem a bűn mindenféle for-
mában. Sőt azt is tudjuk, hogy a mikor az angol egy-
házak megmerevedtek, akkor vagy azután az egész angol 
nép erkölcsi élete csúnya foltokkal lett tele. 

Az irodalom időnként ott is ledér volt s ez a tény 
kétségkívül nagy erkölcsi hanyatlás jele. De az volt épen 
az angolok nagy szerencséje, hogy az egyházak mindig 
bírtak reformáló erőket szolgáltatni az erkölcstelenség 
leküzdésére. A ledér irók nem váltak maradandó példány-
képpé. A keresztyén irók müvei pedig, teszem Miltoné, 
közkincscsé lettek. A sziklaszilárd jellemek soha sem vesz-
tek ki egészen, sőt a középosztály mind többet vett ma-
gába a keresztyén, komoly, őszinte erkölcsiségből. A komoly 
keresztyének mind hatalmasabb működést fejtenek ki. 
Mind többet tesznek a közerkölcsiség javítására. Képvi-
selők és miniszterek mindenféle jótékony egyesületek tagjai 
és tevékeny pártfogói s ez egyesületeket nagy részt a 
keresztyén erkölcsiség tiszta s a szivekbe nagy felelőssé-
get plántáló szelleme hatja át. Magam is láttam pl. a 
Bamardo-féle menhelyet, a melyben ezer meg ezer sze-
gény, elzüllött s árva gyermek kap keresztyén neveltetést 
és gyakorlati kiképzést. E menhelyet támogató egyesület 
elnöke Earl Compton. egy előkelő arisztokrata. Azután 
Angliában nem mulatság árán tartják fenn a jótékony 
intézeteket, hanem, mert a Krisztus szeretete szorongatja 
őket. Ott, a kik a Krisztus hívei, azok határozott harcot 
folytatnak a bün ellen. Sokan képesek teljességgel lemon-
dani a szeszes italokról, hogy csak példát mutathassanak 
azoknak, a kiknek okvetlenül tartózkodniok kell a szeszes 
italoktól, máskép el vannak veszve. A mi pedig a fődolog, 
a családi élet törvényeit tiszteletben tartják. Erre nézve 
sem mondhatjuk azt, hogy minden angol szűzies szent. 
Olt is vannak kicsapongok, elpuhultak, kéjencek. De a 
tisztességes emberek oly hatást gyakoroltak a közszel-
lemre, hogy a ki tisztességes családi életet nem él, az 
befolyásos társadalmi állást nem foglalhat el. A keresz-
tyénség jótékony ereje még azokon is megmutatja magát, 
a kik a keresztyénség alapigazságait el nem fogadják. 
Sokat beszélnek az angolok bűneiről, a melyeket a vad 



népek közt elkövettek. És nincs kétség felőle, hogy Ang-
liából nemcsak keresztyének mentek a vadak közé, ha-
nem veszedelmes kalandorok is. De általában véve mégis 
azt mondhatjuk, hogy egy európai nép sem gyakorolt oly 
jótékony civilizotorius hatást a vad vagy félművelt né-
pekre. mint az angol. Az angol vetett véget a gyermekek 
kitevésének, az özvegyek elégetésének, a thug-ok gyilkos 
bandája garázdálkodásának s a folytonos vérengzésnek 
Indiában. Még az ir nép irányában is mind méltányosabb 
lesz az angol és igyekszik helyrehozni az elkövetett sok 
igazság!alanságot s ha ez a munka lassan megy, bizony 
annak sok tekintetben az ir nép az oka, mely a bigottság 
és az ezzel járó sötétségből nemhogy kiszabadulna, hanem 
a vakhit igája alá görnyed s vak vezérek által vezetteti 
magát. Bárhogy legyen is a dolog, annyi bizonyos, hogy 
az angol lelkész, a ki rendesen egy hatalmas keresztyén 
munkásság vezetője és lelke, az angol biró, a ki részre-
hajlatlan és igazságos, az angol kereskedő, a kinek vál-
lalkozási képessége határt nem ismer s a ki rendesen 
javainak egy jó részét az Isten országa céljaira fordítja, 
az angol colonista, a ki őserdőt irt, járatlan helyekből 
paradicsomot varázsol elő s mívelt országokat alapít a 
föld kerekségén mindenfelé, sőt még az angol katona is, 
a ki a világ bármelyik részén valami bámulatos köte-
lességérzettel küzd, fárad s tűri a nap hevét, mind-mind 
arról az óriási erkölcsi erőről beszél, a melyet az angol 
nép az evangélium forrásaiból merített. 

Az angol politikai életről csak egy szót. Tudjuk, 
hogy Angliában a két egyházi irányzatnak megfelelő két 
nagy párt váltja fel egymást az uralkodásban, a konzer-
vatív és liberális párt. Tudjuk azt is, hogy a konzervatív 
párt pápista országokban reakciót s a sötétség hatalmaival 
való szövetkezést, a visszamenést jelenti, a liberális párt 
pedig igen sokszor frázisok után indul, az ország valósá-
gos bajainak orvoslását elhanyagolja s különösen a köz-
erkölcsiség kinövései ellen küzdeni nem tud. Angliában 
a konzervatív pártot azok alkotják, a kik haladni akar-
nak ugyan, de lassabban s a liberális párt is csak akkor 
hajtja végre a nagy reformokat, ha az ország nagy több-
sége valóban megérlelte azokat. Mivel így az ellentétek 
megsemmisítő dühössége az elvek tekintetében fenn nem 
áll, azért akármelyik párt jut is kormányra, valami ret-
tenetes egyoldalúságba nem esik egyik sem s másfelől, 
mivel a választók átlag véve okosak és jellemesek, mivel 
ennélfogva meggyőződéseik szerint szavaznak, a politikai 
élet, nemhogy a közélet eliszaposodására vezetne, hanem 
inkább állandó mozgalmasságban tartja azt. 

A tudományos életre vonatkozólag csak egy meg-
jegyzést akarok tenni. A tudomány régóta szabad Angliá-
ban. Szabad, mert hiszen az egész nép protestánssá lett. 
De a tudományos theoriák nem ragadják meg azonnal a 
tömegeket, s nem vonják kalandos képzelődésekbe, a 
gyakorlati életet nem zökkentik ki menetéből, mert a 
keresztyénség oly becsesnek, oly józannak, oly igaznak 
tűnik fel a nép lelkiismerete előtt, hogy arról egy-egy 
szép hypothezisért bizony le nem mond. A tudósok ott 
is tanítottak mindent, jót és rosszat, okosat és képtelent, 
mint máshol, de a népélet mégis minindkább keresztyén 
jelleget nyert. Megbecsülték a földi tudományt az angolok, 
túlzásaitól nem ijedtek meg, de nem is bízták magokat 
egészen reá. 

Mindent összevéve, Angliában a szellemi élet külön-
böző irányzatai szép harmóniát alkottak, mert a legfőbb 
harmóniát, az Isten és az emberi lélek harmóniáját sokan 
megtalálták. Az evangélium, mely nem hódított ugyan meg 
Angliában sem mindenkit, de besugárzott, mindenüvé, az 
angol népet vallásos néppé tette, mely még képviselőházi 

és főrendiházi üléseit is imával kezdi s az igaz keresztyén 
vallásosság adott a népnek erkölcsi erőt, szellemi, ösz-
hangzatos mívelődést szabadságot, vállalkozási képességet. 
Valóban, a mikor valaki az angol királynőtől azt kérdezte, 
mi az alapja óriási, 400 millió egyénből álló hatalmas 
birodalmának, joggal válaszolhatta a fejedelmi nő a 
bibliára mutatva: Ez az alapja; az Isten igéje az alapja. 

S ha most már felteszszük e kérdést: Mindezeket 
tudván, mi hasznát vészed mindezeknek? a feleletet köny-
nyen megadhatjuk. Őrizkedjünk a lelketlen másolástól, után-
zástól, de ne hunyjuk be a szemeinket az evangélium 
nagyszerű munkája előtt. Oltsuk be a krisztusi erőket 
népünk életébe azon a ponton, a melyen állunk. Leheljünk 
új lelkesedést, az igazság szeretetét s Isten előtti felelősség-
érzetet mindenkibe. Kényszerítsük így azokat, a kik a 
vakhit falai mögé rejtőznek, mert félnek az erőszakos 
rázkodásoktól, hogy a Krisztushoz jöjjenek s érte mindennel, 
a mi hamisság, szakítsanak. Kényszerítsük a hitetleneket, 
hogy az evangélium fényességét nagyobbnak ismerjék el 
az ő bölcsességük gyertyafényénél. Vigyázzunk, hogy egy 
magyar se adja el a bűnnek se testét, se lelkét, hanem 
az ifjúság tiszta legyen s a felnőttek buzgók, sziklaszilárdak, 
szeretetteljesek, de nem elnézők, a mikor vétekről és mu-
lasztásról van szó. Alapítsunk egyesületeket a Krisztus 
szellemében és kezdjünk el imádkozni a sok gépies ima-
olvasás helyett. Gyűjtsünk mindeneket az Isten-kegyelmének 
forrásaihoz s törekedjünk az egyéneknek átalakítására. 
Gondoskodjunk arról, hogy népünk jó szellemi táplá-
lékkal legyen ellátva és földi munkájában is legyen meg-
bízhatóbb, kitartóbb, szorgalmasabb, takarékosabb. Lehe-
tetlenség, hogy törekvéseinknek ne legyen eredménye. 
Előbb kicsiny lesz tán az eredmény, de valamikor az is 
megvalósul, a miért annyit imádkozunk, hogy a magyar 
nép igazi keresztyén, boldog, szabad, és hatalmas nép leszen. 

Szabó Aladár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Lelki vezér. Imakönyv. Irta Gyurátz Ferencz evangélikus lelkész, 
371 lap. Pápa, 1894. Kapható a szerzőnél Pápán. Á r a ? . . . 

Ájtatossági irodalmunk nem minden ágában mond-
ható szegénynek. Sőt inkább az imakönyv-irodalmunk 
aránylag elég gazdag. Vannak imakönyveink a nép, s 
vannak családi imakönyveinkja műveltebb közönség számára. 
A nép szükségleteit még mindig kellően kielégíti a jó öreg 
Szikszay s a modernebb keletű és nyelvű Starke—Csíky-
féle imakönyv, meg a Papp Károly »Esti harang«-ja és 
»Vándor ú t j a m e l y e k ezer meg ezer példányban forog-
nak a nép kezén. Müveit közönségünk ma is örömmel 
és áhítatos buzgósággal forgatja a Kordos, Székács, Szász 
Károly s különösen a Tompa-féle magán imakönyveket. 
A Luther-társaság kiadásában megjelent Sántha Károly 
»Buzgóság könyve® is széles körben használtatik, kivált 
az evang. közönség által. A lányok számára írt ima-
könyvek között a Barkóczy-Dömők és Tóth Pál (Gyöngy-
virágok) irta művek a keresettebbek. 

Ezek között a magán- és családi imakönyvek között 
kér magának polgárjogot Gyurátz Ferencz pápai lelkésznek 
minap megjelent >Lelki vezér«-e. 



S ezt. a polgárjogot meg is fogja nyerni, mert meg-
érdemli. Még pedig a műveltebb közönségnek szánt jobb 
művek közé fog iktattatni. Mert építeni tudó biterő, erős 
vallásos lélek, természetes egyszerűség szól belőle. Az 
evangélium isteni hatalmával megerősített és megneme-
sített lélek kedves megnyilatkozása. Mely erősít, az erő 
titogtatása nélkül; épít, a kegyesség mesterkéltsége nél-
kül; oktat, a tanítgatás látszata nélkül; fölemel, a frá-
zisok hajhászata nélkül; mely hisz, remél, szeret s azért 
imádkozik. Valódi lelki vezér az imádkozásban és a 
kegyességben. Az imádság nála lelki szükség, a lélek 
mindennapi lélekzetvétele, a szívnek állandó társalgása 
Istennel. Az embernek egyfelől igaz dicsősége, mely őt 
az állatvilág fölé emeli és másfelől szent kötelessége, 
melyre saját lelkülete és az élet terhei-bajai késztetik. 

A »Lelki vezér«-nek az imádságról való emelkedett 
felfogása van, mely »az imádságról való elmélkedés®-ben 
nyer különösebb kifejezést, de az egész műven átvonul. 
Azt mondja egy helyen: »Ha alázattal, szeretettel és 
bizalommal viszszük lelki áldozatunkat: akkor Jézus ne-
vében imádkozunk. Az áldás nem marad el, mert a mit 
az ő nevében kérünk: a mennyei atya megadja nékünk. 
S az ő áldása lesz: szívünknek tiszta öröme, a lélek 
nyugalma, a béketűrés, a melylyel a bajokon diadalt ve-
szünk, a jó lelkiismeret, a melyet megőrzünk, a remény-
ség, a mely meg nem szégyenül.« (9. 1.). Ily érzülettel 
mindenütt lehet imádkozni, a hol a hivő lélek szomjúhozik 
az Isten után. A szív mélyéből fakadó ima megszenteli 
a helyet, a hol vagyunk s megnyitja a kegyelem erő-
csatornáit számunkra a természetben, a békés hajlékban, 
a szentegyházban, mert az Úr mindenütt jelen van s az 
ő vigasztaló ereje sincs egy helyhez kötve. Szépen és 
igazán mondja a szerző (11. 1.): »Noé a hullámsírból 
kiemelkelKedett hegyen imádkozik« s felismeri az égi 
tüneményben a szövetség jelét. »Jákób a sivatagban emel 
a kövekből oltárt«, hogy áldozzon. > Illés a pusztán buj-
dosva a barlang előtt a halk szellő fuvalmából is meg-
érti « az Úr jelenlétét. »Manassé a börtön fenekén rebegi 
a töredelem fohászát. Dániel az oroszlánok vermében 
imádkozik® s az Ür meghallja sóhaját. 

Igaz keresztyén a »Lelki vezér® hitvallása is. Hisz 
az egy Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és 
földnek teremtőjében, üdvösségünk alapítójában, ki vált-
ságot szerzett nékünk az ő szent Fia által. Hisz a Jézus 
Krisztusban, ki a megváltó örök szeretet megvalósulása, 
a bűn és halál legyőzője, az emberi nem üdvözítője, az 
egyedüli közbenjáró. És hisz a Szent Lélekben, kiben »az 
igazság örök kútfejét, a jónak végdiadalra vezetőjét, a 
megvilágosító és megszentelő isteni hatalmat® tiszteli és 
imádja; ki a keresztség szentsége által a kegyelem része-
sévé tesz, az evangélium által az üdvözítő hitben meg-
erősít. mint igazság lelke vezérel és igazgat, mint szere-
tet lelke Isten- és emberszeretetre buzdít, mint vigasztalás 
lelke fölemel és bátorít, mint erőnek lelke erősít és meg-
segít minden, benne igazán hivő lelket. Ezt az evangéliumi 
keresztény hitet különösen szépen fejezik ki a »Hiszek 

egy Istenben®, »Hiszek a Jézus Krisztusban®, »Hiszek 
Szentlélekben® című imák (14—22); de ez a szellem lengi 
át a többi imákat is, melyekben a keresztyén hitvallás 
mellett a keresztyén bűn vallás is kellőleg érvényesül. 

A »telki vezér® négy részből áll. Az I. részben 
a lelki javakért esdő imák foglaltatnak. Ima a hitben 
való gyarapodásért, alázatos lélekért, jó lelkiismeretért, 
szeretetért, kötelesség teljesítésért, Jézus követéseért, vallás-
szeretetért, honszeretetért stb. Az imák közé helyenként 
alkalmas énekszövegek vannak beszőve. A II. rész a fiatal 
korra vonatkozó imákat tartalmazza. Gyermek imája, 
növendék imája (konfirmáció előtt és után,) ima az úr-
vacsorával először élés előtt és után, gyermek imája 
szüleiért, gyermek imája beteg szüleiért, ifjú imája, hajadon 
imája, beteg ifjú és betegségéből felépült ifjú imája, árva 
imája, tanuló imája, szolgák, szolgálók imája és katona 
imája. A III. részben köznapi s ünnepi imák vannak. 
A két minden napjára szóló estvéli és reggeli imák mellett 
a keresztyén egyház minden ünnepére külön-külön imád-
ságok szólnak, melyek akként vannak szerkesztve, hogy 
minden ünnepi imához megfelelő ének-szövegek és szent-
irati részek vannak függesztve. A IV-ik részben külön-
böző alkalomra s helyzetre vonatkozó imák vannak közölve 
rendkívül gazdag változatban. Van itt ima étel előttre és 
utánra, vannak bűnbánati, urvacsorai imák; templomtól 
távol eső, családjától távol eső ember imája, kesergő szív 
imája, sok viszontagságon átment ember imája, özvegy, 
vén ember, boldog házasok, szegény ember, betegek, 
felgyógyultak imája, szülők imája beteg gyermekükért, 
imák haldokló felett, haldokló fohásza, viselős asszony, 
egyházkelő asszony imája: ima nagy szárazság, ima nagy 
esőzés idején ; ima veszedelmes járvány idején és ima a 
békességért. A könyv függelékében szép bibliai képek foglal-
tatnak és pedig, az ószövetségből: Ábrahám hite, A meg-
tért Jákob, A jó fiű (József története), A hű lélek (Ruth 
története), A cserfán (Absolon története), A hit bajnoka 
(Illés próféta), A nagy szenvedő (Jób története). Az új-
szövetségből: Jézus születése, Jézus fellépése előtt., Jézus 
tanítói tisztében, A pálmaág és a töviskoszorú, Diadal a 
halálon. Ezek a bibliai képek oly vonzólag, oly érdekesen 
vannak megrajzolva, hogy vágyat keltenek az olvasóban 
az iránt, vajha a Szentírás minden jelentősebb alakját 
megrajzolná s képekkel díszítve kiadná valaki. Az angol 
irodalomban egész külön genre-ré fejlődött s szebbnél 
szebb illusztrációkat teremtett a bibliai alakok ily fajta 
kidolgozása, mely a vallásos épülés felette hathatós eszközé-
nek bizonyult. 

A >Lelki vezér® stylusa egyszerű, szabatos, ma-
gyaros stylus. Az üres frázisokat, dagályt és cikornyát 
csak úgy kerüli, mint a szárazságot és színtelenséget. Mi-
ként a könyv tartalma bibliai, úgy a stylusát is mindenütt 
áthatja a bibliai íz, szín és kenet. A »Lelki vezér«-t 
lelkestől-testestől a Szentírás sugalta: annak örök igaz-
ságait hirdeti, s annak egyszerű és méltóságos nyelvén 
szól a lelkekhez. Természetesen és erőteljesen folv ajká-
ról az imádság. S éppen ezért hiszszük, hogy mindkét 



hitvallású evangéliumi közönségünknek kedves vezére 
lészen az ájtatos hitben és a kegyes szeretetben. 

A munkában szorgalmas, lélekben hiterős, tudásban 
gazdag, nyelvben hatalmas szerzőnek gratulálunk ez ujabb 
irodalmi müvéhez. 

Váradi F. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
A német prof. templomépítészet kongresszusa ez idén 

Berlinben május 24. és 25-ikén ülésezett. Az érdeklődés 
a kérdés iránt úgy az építészek, mint a hivatalos egy-
házi körök részéről igen kedvezőnek mondható. Végre-
valahára negyedfélszáz év múlva szakítottak azzal az 
előítélettel, mindha az egyházi protestantismus a templom-
építészet dolgában csakis a középkori pápistaságtól köl-
csönözhetné a művészi indokokat s az egyházi szempon-
tokat. Fritzsch »Der Kirchenbau des Protestantismus« 
című nagybecsű művében bebizonyította, hogy a protes-
tantismusnak is van saját hittani és egyháztársadalmi 
alapelveiből eredő sajátos templomépítészete, s az evang. 
prot. és a pápás istentisztelet közötti alapvető különbség 
a templomépítészet terén is sajátos kifejezést nyert. Ezt 
természetesen nem úgy értjük — mint némelyek a kon-
gresszus tagjai közül értették — hogy e téren egy külön ref. 
és külön luth. építészeti alaknak a megteremtéséről kel-
lene gondoskodnunk. A kongresszus tagjainak többsége 
helyesen hangsúlyozta azt, hogy az istentiszteleti térnek 
külön a prédikációra és külön az úrvacsorázásra való 
elkülönítése legalább is felesleges, s hogy a szószéknek 
nem központi, hanem oldalt való elhelyezése az evangé-
lium eszméjével ellenkezik. Hasonlóan túl lő a célon az 
a törekvés, hogy a szószék az úrasztalával egyesíttessék. 
Az oltár az ev. prot. egyházban nemcsak a Krisztus ál-
dozatának állandó emlékhelye, hanem helye a gyülekezeti 
közimának, mint a gyülekezet lelki áldozatának, s a meny-
nyiben az istentiszteletnek külön homiletikai és külön 
liturgiái eleme van. annyiban szószék és oltár mindig 
elkülönített alakja legyen a prot. templomépítészetnek. A 
kongresszus kitűnőbb szónokai Müllcr, Gurlitt és Otzcn 
tanárok voltak, s különösen az utóbbinak a resolucióit 
fogadták el csaknem egyhangúlag. 

A másik fontos esemény a berlini uj dóm alapkő-
letétele június 17-én, mely rendkívüli érdeklődés s a leg-
előkelőbb körök részvétele mellett folyt le. Az ünnepi 
beszédet I. Kir. 5. 4 - 5 alapján Vieregge udvari lelkész 
tartotta, a melyet a kir. ház tagjai jelenlétében a császár 
és király által az alapkőbe helyezett alapítási oklevél 
felolvasása követett. A berlini templomhiány eloszlatásán 
a berlini protestáns templomépítészeti egyesület fáradozik. 
Mirbach báró és főudvarmester ez évi jelentéséből 
kitűnik, hogy Berlin városának jelenlegi 37 prot. temp-
lomához még legalább is 33-nak kellene járulnia 20—25 
ezer lélekből álló gyülekezeteknek megalkotása céljából. 
A 31 részint már felépült, részint pedig épülő félben lévő 
újabb templomok közül a legdíszesebb a Vilmos császár 
emléktemplom, mely három millió márkába fog kerülni, 
s mely összeghez maga a csá>zár s a császárnő is jelen-
tékenyebb adományokkal járult. A berlini prot. templom-
építészeti egyesület által gyűjtött adományok összege meg-

haladja a 16 milliót. Bizonyára szép jele a német prot. 
buzgóságnak és áldozatkészségnek! 

Az apostoli hitvallás kötelező prot. istentiszteleti 
érvényének a kérdése még mindig ébren tartja a német 
prot. közgondolkozást. Így legközelebb a rajnai s a west-
táliai tartományegyházban az apostolicum vitája alkal-
mából »az egyházi hitvallás barátainak egyesülete* kelet-
kezett, mely »az egyházi hitvallás meg védelmezését s a 
gyülekezeti hitvallás-hűség ápolását és fejlesztését« tűzte 
ki feladatául. Ez egyesület a maga hitvallásszerű meg-
győződését következő pontokban formulázta: 1) hogy az 
egyház az örök isteni ige, tehát az ó- és új-szövetségi 
szent iratok alapján áll, úgy hogy hitének, tanításának 
és életének ez képezi egyedüli zsinórmértékét; 2) hogy a 
hitvallásos iratok az irás alapján állanak s ennyiben ma-
radandó érvényűek, s hogy közelebbről az apostoli hit-
vallás üdvéletünk alapvető tényeit örök időkre szóló 
módon fejezi ki; s 3) hogy a hitvallásos iratok, s kü-
lönösen az apostoli hitvallás érvénye a rajna-westfáliai 
egyházrendelet által is biztosíttassék. Oly tételek ezek — 
mondja helyesen Beyschlag — a melyekben határozat-
lanul formulázva csak úgy hemzseg a sok igaz és igaz-
talan, az evangéliumi és evangéliumellenes gondolalelem. 

A Beyschlag tanár szellemi vezérlete alatt álló úgy-
nevezett Evangéliumi középpárt f. évi május 21. és 22-ik 
napján, tartotta rendes évi közgyűlését Halléban, a múzsák 
eme ősi fészkében. A gyűlés egyik fontos kérdését hason-
lóan a porosz ágenda revíziójának ismert kérdése képezte. 
E középpárt is adott be egy feliratot 800 aláírással az 
ev. egyházi főtanács elnökéhez, mert érzi, hogy a javas-
latnak törvényerőre való emelkedésével komoly veszély 
fenyegeti az amúgy is szétdarabolt német protestantismust. 
Löning jogtanár a közgyűlést megelőző előkonferencián 
az ágenda-kérdés jogi természetéről értekezett, a melyet 
másnap Förster superintendens s halléi lelkész főelőadása 
követett »az apostolicum érvénye és használatáról a cul-
tusban az ágendára való különös tekintettel* cím alatt. 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jeles értekező kö-
vetkező resolucióját : »Örömmel és egyértelműleg valljuk 
az apostoli hitvallásnak, mint az ev. prot. egyház drága 
kincsének magasztos vallási, történeti és liturgiái becsét, 
s tiltakozunk minden oly kísérlet ellen, mely annak az 
istentiszteleti ágendából, nevezetesen a keresztségből és a 
konfirmációból való kiszorítását eredményezhetné. De egy-
úttal visszautasítjuk azokat a törekvéseket is, a melyek 
az ágenda revíziója alkalmával az apostoli hitvallásnak, 
vagy bármely tételének merev törvényszerű jelentőséget 
tulajdonítanak. Különösen feleslegesnek és liturgiailag is 
helytelennek tartjuk az apostolicumnak az ordinaciónál 
a hitvallások melleti használatát, mivel ez egy újabb betű-
bíróságnak a létesítésére vezetne.« Ezt az evangéliumi 
ízű s prot. egyházunk hitelveinek teljesen megfelelő reso-
luciót hamis színben közölte és értelmezte Stocker: Deutscb 
Ev. K.-Ztg és Luthardt: Alig. ev. luth. K.-Ztg című lapja, 
a melynek insinuációival szemben Beyscldag a Deutsch 
Ev. Blátter-ek legújabb füzetében energikusan védekezik. 

»A sziléziai ev. konferencia* is ez idén, május 23-an 
ülésezett Liegnitzben az ev. középpártiak s a göttingai 
iskola híveinek élénk részvétele mellett. Dr. Selle lelkész-
nek .Ián. 7, 16 — 17 felett tartott bibliai elmélkedése után 
Müller boroszlói tanár, az ismert nevű egyháztörténetiró 
»a lutheri egyházfogalom keletkezéséről értekezett. Luther 
iratai nyomán kimutatta, hogy a reformátor az evangélium 
világánál lépésről-lépésre emancipálta magát a középkori 
hierarchiai egyházfogalomtól, s az egyházról való ama 
tiszta evangéliumszerű felfogásra jutott el, mely idealis-
tikus irányzatánál fogva ép annyira alkalmatlan az egvház-



politikai agitációkra, mint a mennyire hiterősítő az igaz 
ker. egyházi életműködés szempontjából. További elő-
adások tartattak a káténak felhasználásáról a konfirmáció 
oktatásnál s a lelkészi értekezletek szervezéséről és mű-
ködéséről. Utóbbiból kiemeljük a következő gondolatokat. 
A lelkészi értekezletek szükségessége ama nagy veszély 
által van feltételezve, mely az egyház s a theologia merev 
ellentétéből mindkettőre egyaránt háramlik. Mint evan-
géliumi prot. keresztyének a reformáció hitalapján állunk. 
A theologia feladatát abban látjuk, hogy egyrészt Krisztus 
személyiségét és művét, mint hitünk egyedüli maradandó 
alapját, híven megőrizze, másrészt pedig abban, hogy a 
keresztyénség okiratait történetileg megértse, annak törté-
netét tudományosan megvizsgálja s a ker. hittartalmat belső 
törvényeivel egyezőleg mindig tisztább és tisztább alakban 
formulázza. Célunk érvényt szerezni annak a meggyőződés-
nek, hogy azok a theol. iskolák vagy egyházi pártárnya-
latok, a melyek a reformátori keresztyénség alapján álla-
nak, egymást az egyházban és a theologiában kölcsönösen 
elismerjék és támogassák, úgy hogy a leghatározottabban 
tiltakoznak valamely theol. iskolának vagy egyházi párt-
iránynak evangéliumellenes eszközökkel való elnyomatása 
ellen. Az egyházi hivatal s a tudományos theologia között 
benső kölcsönhatásra, az eszményi és gyakorlati életér-
dekek kölcsönös kicserélésére s hiterős bizodalomra tö-
rekszünk. 

Ezeket olvasva önként felmerül a hazai lelkészi 
értekedeteknek még mindig vajúdó kérdése. Pedig sok a 
tárgyunk, a melyről azok gyakorlati szempontból érte-
kezhetnének. Az egyházpolitikai javaslatok törvényerőre 
való emelkedésével bő tere nyilik az evangelizáció ma-
gasztos művének s újabb meg újabb feladatainknak. Gon-
dolkozzunk felette! 

Hogy ez' alkalommal sem mellőzzük Kómát, itt is 
megemlítjük, hogy a tricri rokknak versenytársa akadt 
Argenteuilben Franciaországban, s ki is állították, mint 
»Krisztus szent köntösét*. A két konkurens között békés 
kiegyenlítésre törekedtek Kórum trieri püspök hívei, de 
eredménytelenül. A franciáké legyen »köntös* a német 
»rokk« mellett. E köntös állítólag a XII. századból való 
s ugyancsak sok csudát művel, a minek bizonyságáról 
XVI. Gergely pápának egyik brevéjé-re hivatkoznak E 
kényes helyzet arra indította dr. Willems trieri püspöki 
titkárt, hogy egy francia röpiratot szerkeszszen s történeti 
archeológiai alapon kimutassa, hogy az argenteuil-i ereklye 
nem Krisztus váratlan tunikája, hanem annak »köntöse*. 
Fejtegetéseit különben következő békülékeny szavaival 
végzi: »Szívből kivánom, hogy az ereklye ünnepélyes 
kiállítása a Sajna partján Páris falai előtt a vallásos épü-
lésnek ugyanoly gyümölcseit hozza meg, mint Trierben 
1891-ben. Tartsa tiszteletben a régi tradíciónak megfele-
lőleg mindkét egyház a maga drága ereklyéit kölcsönös 
jogaik legkisebb sérelme nélkül«. így tért ki a tudós tit-
kár a kérdés kényes természete elől. Mi pedig ajánljuk 
neki János ev. 19, 23—24. szorgalmas elolvasását, a hol 
is azt fogja találni, hogy Krisztus köntöse, egy egyszerű 
zsidó ruhadarab 4 részre szakíttatott. 

E közben szorgalmasan művel csudákat a trieri 
ereklye. Kórum püspök »aktákkal* igazolta be legközelebb 
»azokat a csudákat és kegyelemhatásokat«, a melyeknek 
Trierben szemtanúi voltak a zarándokok. Azoknak az 
orvosoknak a nevét, a kik a theologusokkal együtt egyes 
gyógyíthatatlan betegségeknél e csudákat konstatálták, 
Kórum, valószínűleg orvosi reputációjukra való tekintet-
ből, nem említi. Megengedjük, hogy egy erősebb psychikai 
exaltáció jótékonyan hathat a beteg testi szervezetre, a 
minek kritikáját azonban a trieri esetekre vonatkozólag 

az illetékes szakférfiakra bízzuk. Kórum püspök azonban 
ez esetekből azt következteti, hogy »még nem tört meg 
a római egyház csudahatalma« ; mi pedig ezzel szem-
ben a római egyháznál azt látjuk, hogy abban lassan-
ként teljesen elvész »az Istennek lélekben és igazságban 
való imádása*. így ítéljük meg mi protestánsok a trieri 
és argenteuili kettős ereklye ünnepélyes kiállítását! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

NEKROLOG. 

Dömötör Dániel. 
1868—1893. 

Egy korán elköltözött ifjú, egy nemesen eltöltött, de 
idő nap előtt félben szakadt élet emlékezetének legyen 
szentelve e néhány sor halálának évfordulóján. Mint a 
virágot illata elhervadása után is túl éli egy kis ideig ; 
úgy élje túl őt is elmúlása után jóságának és nemes-
szívűségének emléke. 

Szerénységénei és bizonyos mértékű zárkozottságánál 
fogva nem sokan ismerték őt, de aki igazán ismerte, nem 
felejti el soha. 

Szegény jó barátom, mintha csak most is előttem 
állna jóságos arcával, szelíd, elmerengő tekintetével, magas, 
nemes homlokával, zsenge mosolylval ajkain ; mintha csak 
most is hallanám, amint meggyőződésének egész erejével, 
szelíd lelkének egész tüzével beszél lelkészi hivatásának 
szépségeiről és a szeretet vallásának nemesítő hatásáról. 

Miért is kellett őt oly hamar elvesztenünk ?! 
Dömötör Dániel 1868. szeptember havában született 

Duna-Szent-Györgyön köznemes szülőktől. Már elemi iskolás 
korában kitűnt társai közül s atyja látván fiának komoly-
ságát, szorgalmát, elhatározta, hogy kitaníttatja, hogy pap 
legyen belőle. 

Egy szép őszi napon fel is tették a kocsira a zöld 
diák-ládát, tetejére ültették a kis Danikát s elvitték a 
gyönki IV. osztályú kis gimnáziumba. Itt csakhamar 
megbarátkozott a »mensa« »amicus< declinálásával, az 
»amo« »deleo« conjugálásával s szép haladást tett e 
»magas tudományban*. De már ekkor sem volt neki elég 
a grammatika, egyéb könyveket is szerzett be és olvas-
gatott. Parányi kis zsebpénzét krajcáronként összekupor-
gatva, egy-két év alatt egész kis magánkönyvtárat alapí-
tott, melyet tanulótársai használatára is átengedett. 
Mialatt a többi kis diákok az előadás végeztével lapdáz-
tak, vagy a Diós-völgyben kergetőztek, azalatt ő Tompa, 
Arany költeményeit, nagybátyjának Dömötör Jánosnak 
versfüzeteit s Hoffmann elbeszéléseit lapozgatta. 

A gimnáziumi felsőbb osztályokat Nagy-Kőrösön, a 
theologiát pedig Budapesten végezte s vizsgái. letétele 
után szülőföldjére Duna-Szt-Györgyre, később Duna-Patajra, 
majd Bogyiszlóra ment tanító-káplánnak. Amerre csak 



járt, ahol csak megfordult, mindenütt rövid idö alatt meg-
nyerte az emberek elismerését, ragaszkodását, szeretetét. 
Különösen legutóbbi helyén nem tudják elfeledni. 

Mint ifjú segédlelkész, csak nyolc hónapot töltött 
Bogyiszlón, de e kevés idő elég volt arra, hogy mindenki 
rokonszenvét és vonzalmát megnyerje. 

Tiszteletteljes bizalommal viseltetett főnöke iránt, 
finom, figyelmes volt a társaságban mindenki iránt, fá-
radhatlan, buzgó és kötelességérző hivatalos teendőiben 
s e mellett mindenre jutott ideje. Hivatalos dolgai végez-
tével szépen berendezett könyvtárában olvasgatott vagy 
dolgozott, mely könyvtárt kisdiák kora óta folyton gya-
rapított. S midőn a szellemi munkában kifáradt, a növé-
nyek, virágok között keresett magának üdülést; fákat 
ültetgetett, rózsákat oltogatott szabad óráiban, mert nemes 
szíve minden szépre és jóra fogékony volt, 

Szive jóságának, keresztyéni szeretetének legszebb 
bizonysága egy kis árva fiú felsegélése. Ennek az 5 — 6 
éves kis árva fiúnak atyját agyonlőtték, anyja is igen 
korán elhalt s így a rokonok kegyelmére szorult, akik azon-
ban nagyon panaszos kenyeret adtak neki. Egyik rokon 
a másikhoz küldötte és senki sem nézett rá jó szemmel. 
A jószívű káplánnak megesett a szíve az árva fiúcska 
szomorú sorsán, magához vette, felruházta s nevelni 
kezdte a kis fiút. a ki kimondhatatlan ragaszkodással visel-
tetett jóltevője iránt, a ki vele volt utolsó perceiben, halálos 
küzdelmeiben is, midőn fürdés közben az ár elragadta az 
erőteljes fiatal embert s a gyilkos elem, a víz, kioltotta szép 
ifjú életét. 

Mily kegyetlen játéka a sorsnak! 
Az özvegy édes anya, a ki épen fia látogatására 

indult, s repeső szívvel, türelmetlenül várta a pillanatot, 
hogy egyetlen gyámolát, büszkeségét keblére ölelhesse, 
a szeretett fiú helyett már csak annak holttestét találta. 
Egyszerre, váratlanul elvesztette anyai büszkeségének tár-
gyát, özvegysége keserveinek enyhítőjét. 

Igy aludt ki egy ifjú élet, így szakadt meg egy 
reményteljes pálya, így hűlt ki egy melegen érző szív. 

És most Isten veled, korán a jobb hazába, a töké-
letesség hónába költözött barátom! kivel egy padban 
tanultam nyolc esztendeig, kivel mindig a legszebb egyet-
értésben éltem, ki a kedves szülei háznál oly nagy buz-
galommal, hűséggel igyekeztél pótolni az én. hiányomat, 
mikor távol valék s a kiben én is oly sokat vesztettem! 
Fogadd tőlem e koszorút sírodnak halmára! Te, ki már 
bizonynyal elnyerted erényeidért a jutalmat ott 

»Hol hervadást nem lát a koszorú, 
Mit Isten a hívek fejére tesz«. {Tompa.) 

Dr. Kesserű Lajos. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A király Bulcsay István rima-

szombati főgimnáziumi tanárnak, ki a minap ülte meg 
működése félszázados jubileumát, a tanügy és közügyek 
terén sok éven át kifejtett hasznos működése elismeré-
seül »királyi tanácsosi« címet ajándékozott. Kívánjuk, 
hogy sokáig és jő egészségben viselje a jól megérdemelt 
kitüntetést! — A beregi ev. ref. egyházmegyében üre-
segésben levő lelkészi tanácsbírói tisztségre, a szavaza-
tok többségével Csóó Zsigmond tisza-szalkai lelkész vá-
lasztatott meg Simon Andor m.-tarpai lelkész 24, s Vajas 
Sándor tókosi lelkész 4 szavazatával szemben. 

* Lelkészválasztás. A szilágymegyei Nagy-Paczal 
egyházközség lelkészeül Nagy Zsigmond szalkszentmár-
toni segéd lelkész választatott meg Gratulálunk. 

* Lelkész beiktatás. Stettner Frigyes helyére 
Kiszácson a napokban iktatták be az új evang. lelkészt 
Langhofer Károly liptó-tarnóci volt lelkész személyében. 
A beiktatást Belohorszky Gábor bács-szerémi főesperes 
végezte. Ez alkalomból a templom, az iskola és több 
más épület zászlókkal, koszorúkkal volt. feldíszítve. A 
A környékből is sok vendég jelent meg az ünnepélyen. 
Az állomáson az egyházi elöljáróság és a papság fogadta 
az új lelkészt. Az ünnepélyt bankét fejezte be. 

* Debreceni egyházunk a tanítókért ismét 
dicséretes áldozatot hozott és követésre méltó példát adott. 
Mint Lapunknak írják, ez a legelső és legnagyobb gyüle-
kezetünk most rendezte az 1893-ik évi törvény értelmé-
ben az elemi iskolai tanítók fizetését. Egyhangúlag elha-
tározta, hogy a tanítók alapfizetése 1894. július 1-től 
kezdve 600 frt és 60 frt ötödéves korpótlék hat ízben, 
a tanítónőké pedig 400 frt. alapfizetés és 50 frt ötödéves 
korpótlék öt ízben. Ezen kívül minden nős tanító kap 
lakást természetben .agy 240 frt lakáspénzt, minden 
nőtlen tanító és minden tanítónő 120 frt lakáspénzt, vé-
gül a nős tanítók 14 köbméter, a nőtlenek és a tanítónők 
10 köbméter tűzifát. A lakást vagy lakáspénzt és a tűzifát 
a város szolgáltatja. — Az egyház ezzel a határozattal 
42 tanító sorsát javította az úgynevezett ingyen iskoláz-
tatási alapból, mely földekből és pénztőkékből jelenleg 
42 ezer frt jövedelmet hoz. Tanítóinkkal hasonlólag kel-
lene cselekednünk mindenütt, mert jó tanító nélkül nincs 
jó iskola! 

* Tompa-alapítvány Merényben. Feketehegyen, 
hol Tompa Mihály 1866-ban fürdőzött, a fürdővendégek 
tudvalevőleg évről-évre ünnepélyeket rendeztek s a be-
folyt jövedelmekből néhány éve csinos szobrot emeltek a 
kiváló költőnek. A szobor előtt az idén is rendeztek 
Tompa-ünnepet. A szobor költségein felül maradt összeg-
ből most egy 200 frtos alapítványt létesítettek, a mely-
nek kamátjából Merény község róm. kath és ág evang. 
iskoláiból azokat a tanulókat fogják jutalmazni, a kik a 
magyar nyelv tanulásában legtöbb eredményt érnek el: 
további 130 frtot pedig a szerény körülmények között 



levő ev. Ielkészlak kijavítására fordítottak segélyképpen. 
A július 29-én megtartott Tompa-ünnep 70 frtnyi tiszta 
jövedelmét a merényi elöljáróságnak adták át, hogy vele 
1895-ben azt a tanítót jutalmazza meg, a ki a magyar 
nyelvet a legsikeresebben tanította. 

* A debreceni országos tanszerkiállítás, mely 
folyó augusztus hó 18-án nyilik meg, mint irják, igen 
szépen fog sikerülni. Biztosítja a sikert a nagyszámú, 
már 400-at haladó jelentkezés, s a rendező nagybizottság 
kiküldött tagjainak fáradhatatatlan buzgósága mellett 
egyes szaktestületeknek, tanhatóságoknak, első sorban 
pedig magának a kultuszminiszternek az ügy iránti élénk 
érdeklődése. Több tanügyi kongresszus fog a kiállítás 
ideje alatt tartatni. Csiky Lajos igazgatósági elnök Buda-
pesten tisztelegvén a kultuszminiszternél, ez ígéretet tett 
neki, hogy a mennyiben csak körülményei engedik, meg-
látogatja a kiállítást, s ezzel betelik régi óhajtása, hogy 
Debrecent is megismerhesse, s ujabban augusztus 19-re he-
lyezte kilátásba ideérkezését. Meglátogatja Debrecent, ille-
tőleg a kiállítást ennek védelnöke gróf Csáky A. volt kultusz-
miniszter is. Immár javában folyik a lázas munka a ki-
állítás rendezésében. Az intéző bizottság élén Eötvös Károly 
Lajos tanfelügyelővel s mellette Vántsa György kiállítási 
titkárral birtokba vette már a keresk. akadémia egész 
épületét, a főiskola egész nyugati szárnyát, ennek szomszéd-
ságában a felsőbb gazd. intézet lefoglalható termeit s mert 
mindezen helyiség nem elég a jelentkezettek befogadására, 
a keresk. akadémia udvarán egy üvegfedelü pavillont 
építtet, mely főleg az ipariskolai tárgyak elhelyezésére lesz 
hivatva. Csiky Lajos mint a jury elnöke elkészítette a 
juryszabályzatot, mely több bizottságon menvén keresztül, 
immár teljesen megállapíttatott. A jury augusztus 16-tól 
augusztus 25-éig fejezi be bíráló munkálatát, s augusztus 
26-án kezd a kitüntetések megállapításának a munkájához. 
A kitüntetések, melyek fölött a jury rendelkezik, a követ-
kezők : 50 érem, melyet a kultuszminiszter bocsátott 
rendelkezésre; emlékoklevél, mely minden kiállítónak meg-
küldetik; díszoklevél 10; aranyoklevél 25; ezüst oklevél 
40; bronz oklevél 50. 

* A felső-baranyai egyházmegyéből írják La-
punknak : Egyházmegyénk évi rendes közgyűlését f. évi 
szeptember 12-én tartandja a harkányi fürdőhelyiség 
termeiben, hol Szilágyi miniszter gondnok úr is — min-
den valószínűség szerint — meg fog jelenni. — Az »0rsz. 
özvegy-árvai gyámintézet* tervezetének megbirálására ki-
nevezett bizottság, véleményének megállapítása végett július 
hó 26-án tartott ülést Vaiszlón, hol a tervezet fölött ki-
mondta a maga határozatát. Nevezetesebb pontjai a ha-
tározatnak a következők: 1. A gyámintézet tervezetéhez 
kapcsolt »nyugdíj-intézet« tervét, illetve a tervezett gyám-
pénztár 25%-ának a nevezett intézet céljára való tőké-
sítését a mi bizottságunk egyhangúlag a zsinati törvény 
259. §. e) pontjával ellentétben állónak, sőt a 270. §-ban 
adott egyenes és félreérthetetlen utasítás fel nem vevésé-
nek, megtapodásának és így határozott törvény- és alkot-
mány-sértésnek tartja és abba beleegyezni soha nem fog. 

A zsinat a nyugdíjintézet tervét határozottan elodázta, míg 
a gyámintézet azonnal való felállítását egyenesen paran-
csolta. És mikor ez utóbbi célt a konvent az előbbinek alá-
rendelte, a törvény világos és félreérthetetlen szavaival szem-
ben nem tanúsította azt a köteles tiszteletet, melyet a 
magyar reform, egyház minden tagjától méltán megkíván-
hat. A kiindulás helytelen pontja oka annak, ha a gyám-
intézet felette ingó alapra van tervezve, melybe bele nem 
mehetünk. Mert a jövedelmek 25%-ának a »nyugdíjinté-
zet* számára lekötése oka annak, hogy a kilátásba he-
lyezett özvegy-árvai segélyek az intézeti tagsággal járó 
terhekkel arányban nemcsak, hogy nem állanak, hanem 
biztosivá nincsenek is. — Az olcor-szigetvidéki egyházi 
értekezlet második rendes évi közgyűlése f. hó 8-án fog 
megtartatni Baranya-Szent-Lőrincen. Főtárgya a mult érte-
kezlet alkalmával fölolvasott értekezésekben felvetett esz-
mék tárgyában egyöntetű megáilapodasra jutás; azonkívül 
Bosznai Sándor és Nagy Imre fognak értekezni, ez utóbbi 
a népies felolvasásokról. 

* A miskolczi ev. ref. főgimnázium államse-
gélye a jövő évtől kezdve, úgy látszik, jelentékenyen 
emelkedni fog. Ezt helyezte kilátásba a közoktatási minisz-
ter annak a tekintélyes küldöttségnek, mely mult hó 28-án 
Budapesten járt. A küldöttségben Kun Bertalan püspök 
vezetése alatt Mikuleczky István főgondnok, Bizony Ákos 
iskola-kormányzó és dr. Kovács Gábor főgimnáziumi 
igazgató vettek részt. B. Eötvös Loránd miniszter igen 
szívesen fogadta a küldöttséget és kijelentette, hogy a 
miskolczi főgimnázium részére a jövő évi állami költség-
vetésbe már 10 ezer frtot vett föl, az utána következő 
évben pedig ezer frttal többet fog felvenni. Az építési 
segély ügyében pedig kinyilatkoztatta, hogy nincs ellene 
annak, hogy az építkezésre az állam 50 ezer frt helyett 
80 ezer frtot adjon, csak azt óhajtja, hogy a fentartó 
testület a mostaninál alkalmasabb telken egészen új isko-
lát építtessen. — Miskolczi főgimnáziumunk emelésére 
irányzott e törekvését a fentartó testületnek csak dicsé-
rettel, a közoktatási kormány segítési készségét pedig 
Csak elismeréssel üdvözölhetjük! 

* Róma az egyházpolitikai javaslatok ellen. 
A búcsúkra és sz. ereklyékre felügyelő kongregáció Persico 
Fr. Ignácz bíboros elnök aláírásával Rómában egy imát 
adott ki Magyarország számára, melynek titkos értelme 
az egyházpolitikai reform ellen irányul s melynek kiadása 
is az egyházpolitikai vita adott alkalmat. Az imával 300 
napi búcsú van egybekötve. Az ima következőképpen 
hangzik: Ó szent István, ki koronádat az Ég Királynőjére, 
mint hazánk legfőbb védaszonyára bíztad, tekints fiaid 
nyomorúságára és szenvedésére. Kérjed újból Máriát, a 
keresztyének segítségét, emlékezzék nagy ínségünkről és 
sok veszedelmünkről és mutassa meg, hogy Magyarország-
nak Védőasszonya. Ó legszerelmesebb Királynőnk, teljes 
méltatlanságunk tudatában bár. Hozzád kiáltunk, hogy 
segítségünkre légy. Mutasd meg, Mária, mily hatalmas vagy 
Istennél ellenségeid megtörésében és Isten hűséges fiainak 
megmentésében az ideiglenes és örök veszedelmek elől, 
a melyek mindenünnen fenyegetik őket. Ajándékozd meg 
népedet összetartással, erősséggel és a hitben való állha-
tatossággal. Adj nekünk tökéletes bizodalmat Isten irgal-



mába és a te anyagi gondviselésedbe vetett rendíthetlen 
reménységet és igazi nagylelkű, Jézus isteni Szivéből 
merített szeretetet Isten és felebarátunk iránt. f^szközöld ki, 
hogy ne a gyűlölség, keserűség és harag fegyvereit hasz-
náljuk elleneinkkel szemben, hanem szent zászlód alá 
sorakozzunk és hűséges bajnokai legyünk Királynő Asszo-
nyunknak, a ki alázatosságod és a három személyben 
egy Isten akaratába való tökéletes megadásod által magát 
a végtelen fölséget örök üdvünkre öledbe vonzád és nekünk 
az isteni Üdvözítőt szülted. Ó irgalmas, kegyes, óh édes 
Szűz Mária. Tégy méltókká minket a Te dicséretedre, adj 
nekünk erőt a Te ellenségeid ellen. Oh szent István király, 
sz. Adalbert, sz. Imre, sz. László, sz. Erzsébet, sz. Margit 
mindnyájan, ti Magyarország Védőszentjei, imádkozzatok 
érettünk, mentsetek ki bennünket gonosz ellenségünk kezé-
ből most és mindörökké. Amen. 

* A magyar ev. reform, tanítók országos állandó 
választmánya a Debrecen városi ev. reform, tanítótestület 
és az orsz. tanszerkiállítás rendező bizottságának szíves 
meghívása folytán ez idei közgyűlését Debrecenben, az 
ev. reform, egyház nagy tanácstermében /'. aug. hó 20-án 
d. e. 9 órakor fogja megtartani; melyre úgy az országos 
állandó választmány tagjait, mint az ev. reform, tanító-
egyesületek (testületek) képviselőit tisztelettel meghívjuk. 
Tárgyak: 1. Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság kiküldése. 
2. Tagok összeírása, képviselők igazolása. 3. Alapszabály-
tervezet tárgyalása. Előadó Kiss Sándor vál. jegyző, Komádi-
ról. 4. Részvételünk a millenniumi kiállításon. Előadó: 
Nagy László, kép. tanár Budapestről. 5. Esetleges indít-
ványok. (8 nappal előbb elnökhöz Kisújszálláson írásban 
benyújtandók. Később érkezettek nem tárgyaltatnak). 
6. Válaszmány kiegészítése (lemondások folytán). Elnök 
(Józsa P.) lemondása s helyének ideiglenesen, egy évre, 
betöltése. Tisztelettel hívjuk fel a hazai ev. reform, tanító-
egyesületeket (testületeket), hogy képviselőiket megbízó 
levéllel ellátni s az alapszabálytervezetre vonatkozó 
határozataikat Kiss Sándor jegyző úrhoz (Kornádi, Biharm.) 
sürgősen beküldeni szíveskedjenek. A rendező bizottság 
nevében kérjük továbbá, hogy a gyűlésre utazó karfársak 
megérkezésüket és az útirányt — az elszállásolhatás szem-
pontjából — 3—4 nappal előbb Zong János ev. ref. 
tanító r. biz. elnök úrnál bejelenteni (késes-utcai fiúisk ), 
a könnyebb felismerhetés szempontjából pedig kabátjuk 
balszárnyának felső gomblyukába piros színű gombot 
tűzni szíveskedjenek. Kisújszálláson, 1894. aug. 1. Az 
orsz. áll. választmány nevébe: dr. Kiss Áron, elnök. Józsa 
Pál, elnök, 

* Statisztikai adatok a francia protestáns 
egyházakról. A ref. államegyház körülbelül 101 konsis-
toriumot számlál 533 egyházzal és 638 állam által fize-
tett lelkészszel. E lelkészi állomások közül 110 a francia 
forradalom alatt, 17 az első császárság alatt, 67 a pol-
gár-királyság visszaállításakor, 268 a polgár-királyság alatt 
(Lajos Fülöp uralkodása alatt; a mikor tudvalevőleg a 
protestáns Guizot volt a miniszter), 18 a második köz-
társaság, 106 a második császárság és 52 a harmadik 
köztársaság alatt 1880-ig alapíttatott. Ez időtől fogva új 
állások nem szerveztetnek, mivel a kamara az erre vonat-
kozó kiadásokat törölte. Ezen kívül 699 fiók egyházban 
tartanak rendesen isteni tiszteletet. Az egyházi épületek 
száma (templomok, kápolnák stb.) 929, ehhez járul még 
a 256 fel nem szentelt helyiség, hol a fiók egyházak 
isteni tiszteletüket tartják. A délvidéken több gyülekezet 

csoportosulva tartja isteni tiszteletét, a szabad ég alatt. 
Lelkészi lak 428 van. Ott, hol rendszeresített lelkészi állo-
mások nincsenek, de annak szükségét érzik, a Société 
centrale-hoz fordulnak, hogy nékik gyülekezetet alapítson; 
lelkészeik bár nem a konsistoriumok alatt állanak, a 
ref. egyházhoz csatlakoznak. Számuk körülbelül 56, bele-
értve azokat is, kik Algierben munkálkodnak. A ref. egy-
ház lélekszáma a legújabb adatok szerint 540,483. Az 
államtól független, szabad egyház 48 lelkészt és evan-
gélistát tart szolgálatában. Ehhez járul még 1.1 teljesen 
független egyház, többnyire az orthodox kisebbségből, kik 
a szabad egyházból kiváltak. Az ágostai evangéliumi 
egyház hat konzistoriumra oszlik, 62 lelkészszel, fizeté-
söket az államtól nyerik. Az ágostai evang. lélekszáma 
77,553 lélek. A methodisták és baptisták száma 11 ezer 
lélek. Algierban a protestáns egyház egyesült, azaz a 
konsistoriumok ág. evangélikusokból és reformátusokból 
állíttatnak össze. Három konsistorium van : Algier, Oran 
és Konstantineben, 16 gyülekezet tartozik hozzájok, ezek-
ben 20 lelkész működik és pedig 11 ref. és 9 ágost. ev. 
Algierban is tart fenn a Sociéte Central lelkészi állomá-
sokat a hívek gondozására. Az összes prot. lakosság 
Algierban 10.786 lélekből áll; ebből 4500 ág. ev. Az 
1893/4. évben a párisi theol. fakultáson 10 rendes tanár 
és két docens működött, a theologusok száma 47. A 
montaubani fakultáson 8 tanár működött, a theologusok 
száma 56. Az »Evangclisch Reformirte Blátter* nyomán 
Uj-Szivaczon, 1894. július 30-án. Poór Béla. 

Szerkesztői üzenetek, 
D. J- — T. V. Az aktuális tárgyú cikk nagyon alkalomszerű-

Ieg érkezett. A jövő számban közlöm. 
M. L. — L. B. Örülök, bogy nem felejtkezett el Ígéretéről. 

A derék tanulmány közlését a 3H-ik számban megkezdem. Szíves 
üdvözlet. 

Figyelőnek. Levelét és cikkét Inpzárás után kaptam. Mind-
kettő ügyében magánlevelet irok. 

Dr. M. K. — Z. Köszönöm szíves küldeményét. Jönni fog 
nem sokára. 

P á l y á z a t . 

A kisújszállási ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
elemi füanítói állásra. 

Évi javadalmazás: 640 frt törzsfizetés, 60 frt lak-
pénz. 

Az egész fizetés évnegyedi részletekben az egyház 
pénztárából fedeztetik. 

Tanító kötelessége: ez időszerint az ötödik elemi 
fiosztály tanítása s a sorszerint reá eső vasárnapokon, 
két harangozás közt, a templomban biblia olvasása. 

Az állomás folyó év szeptember 1-ső napján elfog-
lalandó. 

Csak okleveles, ev. ref. vallású tanítók pályázhat-
nak ; állandósításuk az első sikeres év leteltével történik, 

A kellően: keresztelő levéllel, orvosi bizonylattal, 



oklevéllel esetleg szolgálati bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványok augusztus 22 ik napjáig, az evang. ref. 
iskolaszéki elnökséghez küldendők. 

Kisújszállás, 1894. aug. 5. 
Gulyás Lajos, 

ev. ref. lelkész, isk. sz. elnök. 

P á l y á z a t . 
A rozsnyói államilag segélyezett evang. főgimná-

ziumnál német nyelvi tanszékre pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás, ha az állás rendes tanárral töltetik 

be: 1000 frt évi fizetés és 150 frt lakpénz; helyettes 
tanár fizetése : 800 frt. 

A pártfogóság az iskolának az országos nyugdíjin-
tézetbe való belépését bejelentette. 

Ez állásra prot. vallásútanárok s tanárjelöltek pályáz-
hatnak. 

Az illető tanárt a nagymélt. vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter nevezi ki. 

Kellő okmányokkal felszerelt s a nagymélt. vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez címzett kérvények f . évi 
augusztus hó 15-ig a fögimn. igazgatósághoz nyújtan-
dók be. 

Az állás szeptember l-jén elfoglalandó. 
Rozsnyó, 1894. július 24-én. 

Schlosser Albert. 
felügyelő. 

Pályázat tanári állásra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban f. évi szeptember 

1-én elfoglalandó tanári állásra pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó tanár tanítani köteles a földrajzot 

az I—III. osztályban, a történelmet a III—IV. osztályban, 
a természetrajzot a IV. osztályban s még a vallástant 
két osztályban. 

Rendes tanár évi fizetése 800 frt, 120 frt lakbér és 
40 frt ötödéves pótlék. Valószínű, hogy ez a fizetés rövid 
idő múlva tetemesen emeltetni fog. 

Okleveles pályázó hiányában a helyettes tanár alkal-
maztatik 800 frt évi fizetéssel s kilátással arra. hogy 
oklevele megszerzése után rendes tanárrá választatik. 

Ha a megválasztott tanár a tornát tanítani képes, 
e tanításért külön díjazást nyer. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott rendes tanár az országos közép-

iskolai tanári nyugdíjintézetnek tagja leend. 
A pályázók a gimn fentartótestület elnökéhez cím-

zett folyamodványukat okmányok csatolásával folyó évi 
augusztus 24-ig a gimnázium igazgatójához adják be. 

A gimn. fentartótestület elnökének megbízásából: 
Gyönk, 1894. augusztus 1. 

Varga István, 
1—2 gimnáziumi igazgató. 

P á l y á z a t . 
A szatmár-németi ev. ref. felsőbb leányiskolánál 

megüresedett következő állásokra pályázat nyittatik, illetve 
a pályázati határidő f . év aug. 24-ig meghosszabbíttatik. 

1. Számtan természettani, 
2. Magyar nyelv és irodalmi tanszékre. 
3» Német-francia nyelvmesternői állásra. 
Pályázhatnak a két előre középiskolai vagy polgári 

iskolai képesítéssel bíró ev. ref. vallású tanárok, tanárjelöl-
tek és tanítónők. Fizetés: ha férfi tanerő választatik: 800 frt, 
tanítónőknek 650 frt. 

A nyelvmesternői állásra, mely bentlakással lesz 
összekötve. Pályázhatnak ev. ref. vallású nyelvmesternői 
oklevéllel bíró tanítónők. Fizetés: 500 frt. 

A megválasztott egy próbaév után állán dós ít tat ik. 
Pályázati kérvények Jákó Mihály ig. tanácsi elnökhöz 
küldendők Szatmárra. 

Szatmárt, 1894. aug. 4-én. 
Jákó Mihály, 

1—2 ig. tan. elnök. 

Pályázati hirdetés. 
Az államilag segélyezett csurgói ev. ref. főgimná-

zium részéről két tanszékre, ú. m.: 
1. A történelem és földrajz tanszékére, mely lehe-

tőleg rendes tanárral lesz betöltve, kinek, mint ilyennek 
javadalma: 1100 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér, s 50 frt 
ötödéves, de 200 frton túl nem menő pótlék. 

2. Egy másik tanszékre, melynél nem lényeges, hogy 
melyik szak csatoltassék hozzá s a betöltésnél inkább a 
pályázók egyénisége, mint szakjuk fog határozni, a nyertes 
esak egy évre lévén, mint helyettes megválasztandó. En-
nek fizetése 800 frt. 

Ha oly egyén választatik meg, kinek még rendes 
tanári állása nincs: a választás az első tanszékre is csak 
ideiglenes lesz s a megválasztott, ki, hogy nyugdíjképes 
lehessen, a gimnázium többi tanáraival, kiknek saját 
nyugdíjintézetük van, de annak föladásával az országos 
tanári nyugdíjintézetbe lépésük már elhatározott dolog, 
e részben is egyenlő kötelezettség alá vonatik — csak 
egy évi sikeres működés után várhatja állandósíttatását. 

Pályázók kérvényüket, rövid életrajzuk kíséretében 
s korukat, állapotukat, képesítettségüket, testi épségüket 
s a véderőhöz való viszonyukat mutató okmányaikkal 
felszerelten, jövő augusztus hó 20-ig küldjék alulírotthoz. 

A megválasztottak állásukat f. évi szeptember 1-én 
tartoznak elfoglalni s a végleg megválasztott, illetve állandó-
sítottnak székfoglalót is kell tartania. 

Csurgó (Somogym.), 1894. julius 25. 
Verbay István, 

ev. ref. lelkész, a gimn. ig.-tanács 
2—2 elnöke. 

HOKNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesz tőség: 

IX. kerület. Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 
cimzeiidök. 

Kia«I<i-Iiivatnl : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza}, hová az 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. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt őO kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Református szegények és árvák. 
I. 

A Lélek szele megsuhant s üdítő levegővel 
ér inte t te meg a zsinati atyák szivét. Füleiket 
kinyitván, hangos zokogást hal lának az ország 
minden részéből. A re formátus szegények és 
árvák ezrei felemelék szavokat és sírva kiálta-
nak : Édes jó U r a i m ! könyörül je tek r a j t u n k ! A 
zsinat atyái pedig felette igen figyelmetesek levé-
nek a jajszó hal la tára s a mint figyelmezvén 
figyelmezének, haliák, hogy szép, felekezetnólküli 
á rvaházak és menházak falain belül sok refor-
má tus szegények ós árvák jóízűen beszélgetének 
ós nevetgélének. És a zsinati atyák ettől a ne-
vetgéléstől még jobban megrémülének, mint a 
zokogástól, mer t a nevetgélést mindenféle szép 
keresztvetés és kedves nénikéknek ékes taní-
tásai követték, a melyeket a szegények és árvák 
nagy áhítat tal hal lgatának és azt gondolák, hogy 
azok mind csupa igazság, mer t nem vala a lkalmuk 
hallani ama tökéletes, isteni igazságokat, mivelhogy 
az evangélium a szegényeknek nem prédikál ta-
ték s ha prédikál ta tok is, ha a »szegények, özve-
gyek és árvák a feles számú prédikációban előfor-
dulának is, ele mindez csak a megr ika t ta tás 
végett vala, nem pedig a végett, hogy a szegények, 
özvegyek és árvákról valóban gondoskodjunk. 

A mint a zsinati atyák így a szegények ós 
árvák sorsán elmélkednének, eszökbe jutott, hogy 
a helvét hitvallású evangél ikus egyház immár 
az evangélium szerint reformált magyarországi 
keresztyén egyházzá változók át, tehát a keresz-
tyén szó leve egyházunk legnevezetesebb jelzője, 
már pedig amaz első keresztyének, a kik pedig 
tudvalevőleg a Jézus Krisztusról oly helyes néze-
teket nem vallottak, mint a milyeneket, a mi 
képzeletünk szerint, mi vallunk, nemcsak az ő 
saját szegényeiket tár ták el, ele még a pogá-
nyokért is. Mindezek után a zsinati atyák erősen 
eltökélek magokat, hogy. a szegények és árvák 

gondjá t felveendik ós meg is alkottak néhány 
paragra fus t a szegények és árvák érdekében, 
sőt, egyebek közt, törvónynyó tevék és elhatá-
rozák, h o g y : a szegények és árvák segélyezésének 
s gondozásának módjáról, az eljárás és felügyelet 
részleteiről az egyházmegyék és egyházkerületek sza-
bályrendeletben intézkednek. A mely paragrafusok 
megalkotása után a zsinati atyák eloszolának, 
ki erre, ki a m a r r a és mulatozának, egyebek közt 
a színházakba is ellátogatának, a mely helyeket 
tudvalevőleg Calvinus János p resby te r iumának 
tagjai nem igen látogattak, míg ellenben az 
istentiszteleti helyeket sű rűn felkeresik vala. 

És talán, hogy úgy a zsinati atyák, mint 
mások, a Krisztus ragyogó fényessége helyett e 
világ fényességére veték szemeiket, az lehet az 
oka, hogy nagyon kevés számú taní tványoknak 
juta eszökbe, hogy talán nem is kellene nekünk 
addig — jó sokáig — várnunk, a míg a zsinati 
törvények szentesí t te tnének, k ih i rde t te tnének s a 
míg az egyházkerület i ós egyházmegyei, részle-
tesebben intézkedő paragrafusok megalkot ta tná-
nak, hanem lehetne és kellene addig is tenni 
valamit a szegények ós árvák érdekében. Teszem 
a Krisztust, úgy a mint az első j ámbor és töké-
letlen keresztyének hitték, hirdetni és prédikálni, 
hogy a mint ez a magasságos IdvezítŐ könyö-
rült ra j tunk, úgy nekünk is kellene a nyomo-
rul takon könyörülnünk, mer t bizony, akármeny-
nyi pa ragra fusoka t alkotunk, abból még csak 
egy egyetlen szegény sem lakik jól, sem testi-
leg, sem lelkileg. 

Hanem bizonyára sokakat egy nevezetes 
körülmény tar tóztatot t fel, a mikor már -már neki 
indulának ós a szegények ós árvák ügyét fel-
vevék. Meggondolták ugyanis, hogy a felsőbb 
forumokon könnyen megy még a szegények és 
árvák segélyezése, hanem a legalsó forumon, a 
gyülekezeti tagoknál ott már nehezen megy. 
Mert egész a gyülekezeti tagokig nincs akadály 
a szegények ós árvákról való gondoskodás előtt. 



A zsinat megalkot ja a törvényeket , ez nem kerül 
a zsinati tagoknak semmibe. A konvent végre-
ha j t ja a törvényt, az egyházkerületek és egyház-
megyék megalkot ják a szabályrendeleteket ós 
mindez az illetőknek nem kerül semmibe. Hanem 
a gyülekezeti t agoknak — fizetni kell. 

Azután — és ez úgy látszik, elkerülte a 
zsinati tagok figyelmét, a mikor azt a törvényt al-
kották, hogy a presbyter ium az illető egyházköz-
ség szegényeiről gondoskodni tartozik — vannak 
ám oly egyházközségek, a melyekben a pap is, tanító 
is, presbyterek is, meg a többi tagok is mind sze-
gények, helyenként el vannak adósodva, gyer-
mekeik neveltetéséről nem tudnak gondoskodni, 
de még jóravaló betevő falatjuk sincs. Azután 
meg volnának oly gyülekezetek, a melyeknek 
tagjai, kivált, ha olyan felekezetnólkülinek neve-
zett, de tu la jdonkópen az evangéliumi nevelést 
lehetet lenné tevő intézetekre, meg képtelen mu-
latozásokra nem dobálnák ki a pónzöket, hát tíz 
szegény keresztyén gyülekezet szegényét is fel-
segí thetnék — a papot meg a tanítót is bele-
értve. Azért én előttem úgy látszik, hogy a 
szegények és árvák gondozása is majd ép oly 
bajjal j á r sok helyen, mint a közalap megalko-
tása s a mint a közalap megalkotása a hitéletet 
nem élesztette egy cseppet sem, mivel kellőleg 
előkészítve nem volt, mivel a híveket az örök 
szeretet forrásaihoz nem vezették, hanem a tör-
vény betűit r idegen végrehaj tot ták, s mivel a 
gazdag kor in thusi gyülekezeteket elfelejtették 
meggyőzni arról, hogy a szegényebb jeruzsálemi 
gyülekezetről való gondoskodás kedves köteles-
ségük: épúgy meglehet, hogy majd, ha a szegé-
nyek ós árvák gondnoka előáll s azzal kezdi, 
hogy: fizessetek, hát sok helyen azt felelik, nem 
lehet ám, mert kevés a gabona ara, s azt a sok 
adót sem bír juk fizetni, a mit eddig kirót-
tak ránk. 

Mit tegyünk h á t ? Ne haj tsuk végre a zsinati 
tö rvényt? Vagy kijátszuk azt s ne menjünk to-
vább a szabályrendeletek megalkotásánál s hagy-
juk a szegények ós árvák pénztárá t akkén t 
gyarapodni , mint a hogy néhol-nóhol a refor-
máció emlékünnepén gyűjtöt t összegekből gya-
rapí tot tuk a közalapot? Távol legyen ! 

Az egyházkerületi, különösen az egyházmegyei 
szabályrendeleteket, mert ezek vannak legközelebb a 
gyülekezeti tagokhoz, kell úgy megalkotnunk, hogy 
azok az egyesekre ne valamely rideg törvény kímé-
letlenségével üssenek le, hanem valamely jóságos édes 
anya szeretetteljes felszólításaként hassanak. 

Erről részletesebben a jövő alkalommal. 

Szabó Aladár. 

Az országos lelkészi özvegy-árvai gyám-
intézet alapszabály-tervezetéhez. 

Nagyobb baj még az, hogy a ket tős cél 
felé törekvés, a törvény, élet és tapasztalat 
által sürgősnek jelzett jótékony intézmény, a gyám-
intézet prosperálását veszélyezteti. 

Kérem vár juk az el lentmondást , mely hiva-
talos megnyugtatásul (ha ugyan a sajtó vélemé-
nyét észre veszik), ugyan nem a sajtóban, hanem 
ott, hol az érdekel tek nézeteiket nem érvénye-
síthetik, a ha tá roza t ra jogosított konventi ülés-
ben tétethetik, miszerint a tervezet t nyugdíj-
intézet most nem állíttatik fel, csak alapja téte-
tik le és ú t já t egyengetik. Helyes volna, ha ugyan 
az eszközöket nem a kitűzött sürgős céltól von-
nák el és ennek feladatát nem nehezítenék és 
végül ha ez alap — egyidőre teljesen elkülö-
nítve a most felállítani kötelezett gyámintézet 
tervétől — az érdekel tektől gyűj te tnék össze; 
ellenben abból, a mi a gyámintézet céljaira szük-
séges, mi se vonatnék el. 

Nem érzem magamat feljogosítva terveze-
tekkel állani elő, de én is e l tudnám képzelni 
út já t és módját annak, hogy a jövő nyugdíjinté-
zet alapkövei lerakassanak. De ekkor első sorban 
a gyülekezetekre appellálnék, onnan venném az 
első köveket ; ellenben nem adóztatnám meg 
a jövő papsága nyugdí jaztatása é rdekében azokat, 
kik számára csak és kizárólag csupán gyámintézet 
feláll í tására nyer tem utasítást . 

A zsinati törvény 270. §-a szórói-szóra így 
rendelkezik : »Az egyetemes konvent feladatává 
tétetik, hogy a 259. §. e) pontjával összhangzó-
lag a hivatalviselésre képtelen lelkészek nyugdíj-
intézetének kérdésével tovább is foglalkozzék és 
a r r a vonatkozólag készí tendő végleges tervezetét 
minden esetben terjeszsze a közelebbi rendes 
zsinat eló.cc (Tehát 10 óv múlva !) 

»Ezt megelőzőleg azonban az özvegyi s árvái 
gyámintézet létesítéséről három év alatt gondos-
kodjék, ha az másképen nem lehetne, a zsinat 
általi (rendkívüli zsinat) törvényalkotás t is igénybe 
vegye.« 

Azt hiszszük, nem szorul magyarázat ra , hogy 
a Vvele tovább is foglalkozzék" 6S ^ Qj létesítéséről 
három év alatt gondoskodjék" kifejezések közt mily 
óriási a különbség és hogy az „ezt megelőzőleg 
kifejezés a nyugdíj intézet tervezetét mennyire 
há t t é rbe szor í t j a ; mily világosan felébe emeli, 
égetőbb szükségnek, halasz thata t lannak, okvetet-
lenül megalkotandónak ta r t ja az özvegyek ós 
árvák gyámintézetének sürgős, záros határ időhöz 
kötött felállítását. 

Akkor tehát , midőn a konvent tervezetének 
28. §-a „a lelkészi özvegy-árvái gyámintézet" összes 



jövedelmeinek 25°/0-át kamatos-kamataival együtt 
megcsonkí tha t lanul a „megalkotandó" országos 
ref. papi nyugclíj-alap j avá ra foglalja le, a most 
idézett törvényszakaszban nyert egyenes és vilá-
gos, fé l reér thetet len utas í tásá t figyelmen kívül 
hagyja, feladata élesen körvonalazott ha tá ra i t 
átlépi és önkényesen, mintegy a törvény felébe 
helyezi magát s régóta ápolt, sokképen módo-
sított, de a jogosult tényezők által mindig vissza-
utasí tott kedvenc tervét akar ja létesíteni — a tör-
vényhozás, a törvény aka ra t a és világos szavai 
el lenére is és ezzel veszedelmes példát ad — nem 
habozunk kimondani — a törvény tekintélyét, 
erejét megadó törvénytiszteletre vonatkozólag. 
Mi módon hiszi a konvent, hogy az általa alko-
tandó szabályrendelet az illetők által teljes meg-
nyugvással fogadtassék s egész készséggel s a 
törvény i ránt tartozó tisztelettel legyen effek-
tuálva, s találjon kész engedelmességre , ha lát-
juk, hogy maga a konvent, a törvény végrehaj-
tásának őre, miután idevonatkozó tervezete a 
zsinatban szavazattöbbséggel »nem fogadhatot t 
el« (Zs. napló 321. a 261. §. e) pont ja inak ere-
deti szövege felett), nem csak, hanem a 259. §. 
valamint a 270. §-ban világos ós félre nem ért-
hető módon a nyűg díj-intézet felállítása a napi-
rendről levétetett , illetve elodáztatott és mégis 
inkább kész a gyámintézet prosperá lását veszé-
lyeztetni, vagy a papságot elviselhetetlen adóval 
terhelni, mintsem a kedvenc eszméről lemon-
dani, azt csak tovább érlelni akarná . A törvény 
nemcsak az adófizetőket, hanem mindenki t egy-
arán t kötelez. Es ha a konvent a törvény §-ait 
teljes egeszében kötelezőnek nem tar t ja magára 
nézve, k é r d é s : nem vehetik-e, nem igénylik-e 
maguknak ezt a jogot a kormányzot tak is a 
konvent oly határozataival szemben, melyeket a 
törvény betűivel, mint szellemével egyiránt ellen-
tétben állani tapasztalnak. 

íme, leszámítva egyes, több ifjúi lelkesedés-
sel, mint komoly t anu lmányra alapított kr i t ika 
alapján megir t vezércikkeket , a hivatott tényezők 
eddig i smer te te t t véleményei közt egy sincs, a 
mely a konvent tervezetét hosannával fogadná, 
vagy abban sok elfogadhatat lant ne találna. Elég 
talán a debreceni , a szatmári nyi la tkozatokra 
hivatkoznunk, de ott van a szalontai konferencia, 
mely nem kisebb ember mint Tisza Kálmán zsi-
nati elnök, s az évtizedes tervező Széli Kálmán 
részvételével tar tatot t , s az is belátta, hogy 
4 — 5 0 0 f r tnak végkielégítésül odadobása nem 
gyámintézeti feladat és a 10 évi megszorí tás nem 
a felebaráti szeretet kifolyása. A f.-baranyai egy-
házmegye nagybizottsága peclig abban, hogy a 
konvent a törvény határozot tan körvonalozott 
u tas í tásainak határvonala i t áthágta, mint én, 

egyenesen alkotmány- és törvénysér tés t lát, mer t 
a konvent a nyugdíj intézet létesítésétől ez idő 
szerint egyenesen eltiltatott a 270. §. által, me-
lyet nem ok nélkül iktat tak a törvénybe. 

Ezért a 28. §., ha ugyan a gyámintézet 
létesítése — melyre a törvény záros ha tár időt 
tűzött ki — komoly szándék, s mint óhaj t juk 
is, a jövő év elsején áldásos működésé t meg aka r j a 
kezdeni, teljesen törlendő, illetve azzal pótlandó, 
hogy az évi segélyek által igénybe nem vett 
egész pénztári maradvány tar ta lékalapul tőké-
sítendő. 30 óv múlva a segélyezendő özvegyek 
és árvák száma az 1000 számot jóval megha-
ladja, a mikor csak 100 f r t segélylyel is (a mi 
pedig elfogadhatatlan) százezer forint évi jöve-
delemre lesz szükség, a melyhez kívántató tőke-
alap a 28. §-ban előirányzott, igénybe is vehető 
10% tőkésítéshez soha, de soha össze nem gyűl. 
Ily alapon nagyszabású intézetet alapítani nem 
lehet. 

Azért, mint a zsinat tette, úgy a konvent 
is, a nélkülözhetetlen gyámintézet érdekében, 
vegye le napirendjéről a nyugdíj intézet létesítését 
és kérjük, foglalkozzék — utas í tása szerint — 
a következő rendes zsinatig annak kérdésével, 
gyűjtsön statisztikai adatokat , té tessen mathema-
tikai számításokat és úgy lépjen alaposan kidol-
gozott tervével a zsinat elé. 

Ha a mélyen tisztelt konvent e részben 
enged a közvélemény kívánalmának, ha a tapasz-
talat embereinek, illetve az egyházmegyéknek ki-
fogásait megszívleli, a t e rhe t a nyúj tandó segély-
lyel és viszont kellő a rányba hozza, a végkielé-
gítést elejti, vagy a legszűkebb kör re és bővebb 
javadalmazásra szorítja, illetve változtatja, a be-
lépést fakultat ívvá teszi, a teljes központosí tást 
elejti, vagy mérsékli , a meglevő gyámintézetek 
törvényes jogaiba nem avatkozik, meg vagyunk 
győződve, hogy a gyámintézet 1895. j anuá r 1-én 
életbe léphet és prosperálhat , kevesebb terhel-
tetéssel is több segélyt nyújthat . 

Ezt muta t ják az egyházmegyei gyámintéze-
tek, melyek kevesebb belépti díjjal (42—100 frt) 
ós kevesebb évi illetékkel (lV2°/o) nagyobb se-
gélyt (120 fr t s később már bizonyosan jóval 
többet) tudnak nyújtani. A jelenlegi lelkészek 
fakultatív belépése a mathemat ika i számítást 
épen nem zavarja, mer t a be nem lépők segélyt 
nem is igényelnek ós a nagy tőkére nem az 
alakuláskor, hanem 30 — fakultatív belépésnél 
40 s több — év múlva lesz szükség és a ke-
vésbbé igénybe vett s évről-évre belépő új (ifjú) 
tagok által növelt tőke úgy is rohamosan ós 
folytonosan szaporodik. A mi legfőbb peclig, az 
ily módon létesített intézet szerzett jogokat nem 



sértvén, ál talános megnyugvással , sőt örömmel 
fogadtatnék és igen sokan lennének olyanok, 
kik önként belépnének, többen, mint előre gon-
golhatnánk. 

Úgy levén meggyőződve, hogy a tervezet-
nek sarkolatos, mondha tnám végzetes h ibáj a az, 
hogy jövedelmeink jelentékeny, 1/é-eá része, most 
még idegennek nevezhető célra foglaltatik le, a 
mi se nem jogos, se nem cé l sze rű ; s hogy e 
tétel egyszerű kihagyása a tervezetet realisabbá, 
sőt örömmel fogadhatóvá teszi, ha a méltányosság, 
felebaráti szeretet s célszerűség kérdéseitől sem 
zárkóznak el, a kisebb — bár eléggé jelenté-
keny — észrevételeimet elhallgatom, tudván, 
hogy azok módosí tását az egyházmegyék nagy 
többsége egyhangúan fogja kivánni, mint ezt a 
f.-baranyai egyházmegye nagybizottságának m á r 
nyomdába adott, munká la ta is igazolandja. 

Azt azonban hiszem, hogy a kezünk alatt 
levő terv valósí tására, jelenlegi a lakjában a ref. 
papság önként és jószántából vállalkozni, segéd-
kezet nyúj tani nem fog ; mer t e té ren már, leg-
többnyire az élet által igazolt gyakorlat tal bír, 
mely erősen el lentmond az ilyes kísérleteknek. 

A régi igazság, hogy t. i. : »a ki sokat 
markol, keveset fog« itt is érvényesül. Ha a 
konvent szigorúan a törvény utasí tása szerint 
csakis gyámintézet felállítását tekinti feladatául, 
nem lesz lényeges a k a d á l y a ; kevesebb terhel te-
téssel, nagyobb javaclalmaztatással (mindkettő ki-
telik az idegen célra lekötendet t 25°/0 összegéből) 
t e remthe t áldásos intézményt, melynek létrehozá-
sáér t ezer, meg ezer ajkakról fog az áldó ima 
az ég felé emelkedni n a p o n k é n t ; míg a jelen-
legi tervezet keresz tü lhaj tása az elégedetlenség, 
a zúgolódás és mél ta t lankodás olyan magvait 
fogná elhinteni, melyekből nem áldással biztató 
a rany kalászok, hanem káros visszavonás és 
ennek nyomán ezerféle veszélyek fognának fel-
burjánozni. 

Mi, kik az a lkotmányos törvény ós minden 
törvényes határozatok feltétlen tisztelői közé 
tar tozunk, észrevételeinket, kifogásainkat, aggo-
dalmainkat , bizonyos részben helytelenítő véle-
ményünket , most, a tervezet határozat tá emelése 
előtt ta r to t tuk idején ós helyén valónak az ügy 
meleg szeretetétől, létesítésének óhajtásától vezé-
reltetve, a kegyes olvasók szíves elnézését kérve, 
a nyilvánosság előtt elmondani. 

Nagyváty, 1894. 

Morvay Ferencz. 

A theologia egyházi és tudományos 
jelentősége. 

(Folytatás és vége.) 

III. ' 
A theologiának az eddig elmondottakon kívül még 

egy igen fontos feladata van, s ez az, hogy az egyház 
hittartalmát korunk műveltségével, a helyesen értelmezett 
korszellemmel összeegyeztesse. 

Azért mondjuk: a helyesen értelmezett korszellem-
mel, mert ez alatt nem akarunk érteni konvencionális 
jellegű nézeteket, melyekkel szemben az egyháznak kri-
tikai állást kell foglalnia. 

De már e kritikai feladatában is benne rejlik az, 
hogy midőn ama nézeteket bírálat alá veszi, fogékony 
érzéke legyen mindaz iránt, a miben az evangéliumi 
keresztyén hit hatását látjuk; érzéke legyen olyan esz-
mék vifgy alapelvek iránt, amelyek eredetüket tekintve a 
keresztyénség virágai és gyümölcsei, s a melyek korunk 
fiainak is jól hangzanak, de a törzstől, melynek létüket 
köszönhetik, elszakadtak. 

Sok olyan nézet, sok olyan eszme van ma közfor-
galomban, melyek felől a modern társadalom tagjai nem 
is sejtik, hogy azokat a keresztyén vallás szelleme hozta 
létre. Mert hiszen a keresztyénség szelleme benne él azok-
ban is, a kik csak öntudatlanul fogadták be hatását. Még 
az izraelitát is, ki társadalmunkból nem zárta ki magát,, 
keresztyén eszmék, alapelvek hatották át s idomították a 
modern társadalom tagjává. 

Ez eszmékről és alapelvekről ki kell mutatnia az 
egyháznak, hogy csak akkor tiszták és életerősek, ha el 
nem szakadnak azoktól az életerektől, a melyek őket az 
evangélium alapgondolataival összekötik. 

De másrészt azokat a tüneményeket is észre kell 
vennie, melyek a valódi keresztyénség szellemével ellen-
tétben vannak; ezeket — még ha az igazság látszata 
védené is őket — le kell küzdenie. Itt éljen az ige két-
élű fegyverével, mert a keresztyénellenes korszellemmel 
való bármely paktálás azt bizonyítaná, hogy többé nem 
a szentléleknek, hanem a hamis prófécia hazug szellemé-
nek eszköze. 

Korunk műveltségével s a helyesen értelmezett kor-
szellemmel tehát positiv viszonyba kell lépnie az egyház-
nak s ezt csak a theologia segítségével teheti. 

A theologiának az a feladata ebben, hogy e positiv 
viszonynak helyes útját-módját megtalálja s egyengesse 
mindazon tudományos eszközökkel, melyek rendelkezésére 
állanak. 

A mennyire kötelessége az egyháznak, hogy az 
apostolok s a reformátorok örök hittartalmából az idők 
változó felfogásaival szemben mit sem engedjen, ép anv-
nyira életérdeke az is, hogy e hittartalmat a jelenkor 
tudatába ültesse át, hogy azt a korszerű műveltséggel, 
valamely korszaknak egész ismeretkörével összhangzásba 
hozza. 

A keresztyén vallás tudományos, rendszeres kifej-



tése a haladó kor műveltsége szerint bizonyos változá-
soknak van alávetve, s ma már kimondhatjuk, hogy a 
régi dogmatika scholastikus tanalakjainak nincsen többé 
érintkezési pontjuk a mai idők szellemében. A feladat 
itt nemcsak az, hogy az uralkodó korszellemben az evan-
gélium számára érintkezési pontokat keressünk, hanem 
hogy annak egészséges elemeiből olyan formákat is al-
kossunk, a melyek mai tudományos műveltségünk szük-
ségleteinek megfeleljenek. 

Nem arról van itt szó, hogy az evangéliumot tudo-
mánynyá változtassuk át, sem arról, hogy ható erejének 
föltételét az emberi bölcseséggel való hirdetés képezné, 
hanem igen is arról, hogy az evangélium hirdetéséből 
korunk gyermekei ne azt a benyomást nyerjék, hogy 
igen is, lehetett annak jelentősége a kulturára nézve a 
múltban, de ma már nincsen. Azt kívánjuk, hogy a mint 
Pál apostol Krisztus szeretetében a zsidónak zsidó, a 
görögnek görög volt, ügy egyházunk is az evangélium 
hirdetésében mai korunk szelleméhez s az ő nyelvén be-
széljen. 

Arról sincs itt szó, hogy a theologia, főleg a dog-
matika az egymást sűrűn követő s feloldó philosophiai 
rendszerek változásainak legyen alávetve, vagv hogy a 
reformátori tanfejlődés alapjainak nem volna maradandó 
jelentőségük a protestáns theologiára nézve; csak arról, 
hogy e tanfejlődés alakjainál nem szabad megállanunk. 

A reformátorok a maguk idejére nézve mintaszerű 
kifejezést adtak hitökről. Azonban az Isten által nekünk 
nyújtott ismereteszközök megtagadása volna az, ha egyhá-
zunk mai fejlettebb hittudatunkra vonatkozólag arra nem 
törekednék, a mit a reformátorok a maguk idejéhez mérten 
oly jelesen oldottak meg. 

E téren az egyházi tanalakoknak egyes pontokban 
való puszta módosítása mitsem ér. 

Gyökeres és általános reformra van itt szükség. 
A reformáció tanjavító művének teljes keresztülvi-

telére, tehát az evangéliumi örök tartalomnak mai tudo-
mányos műveltségünkhöz mért teljes kifejtésére s egységes 
újjáalakítására kell törekednünk. 

Addig, míg ez létre nem jön, sokféle tudományos 
kétely ostromolja az egyházat, sokféle theologiai irányzat 
s egyházi pártellentét tusakodik egymással. 

De az egyház mindezektől ne féljen. 
A pártok küzdelmei sem a szószékre, sem a vallás-

tanítás körébe nem valók; az egyház tehát ezekkel szemben 
gyakorlati feladataival védekezzék. 

Az a körülmény, hogy a lelkipásztori működés éltető 
és termékenyítő forrása első sorban nem a theologiában. 
hanem a keresztyén vallásos hit benső, tapasztalatszerű 
életében van, minden lelkiismeretes lelkészre nézve elég-
séges védelem azon veszélyekkel szemben, a melyek az 
elágazó theologiai nézetek részéről az egyházat esetleg 
fenyegetnék. 

Azonban ez az aggodalom teljesen fölösleges. 
Hisz a szabadsággal járó veszélyek ellen magában 

a tudományban is elég védő eszköz rejlik. A theologia 

története eléggé bizonyítja, hogy a theologiai tudomány-
nak hatalmas ellenálló képessége van saját tévedéseivel 
szemben. 

Nem a symbolumok, sem az egyházi hatóságok 
tekintélye, ellenkezőleg éppen a szabad írásmagyarázat 
volt az, mely a theologiai tévedéseket helyreigazította. 
Ugyan ki, vagy mi győzhette volna le a rácionalizmust, 
ha a teljes szabadságában haladó theologiai tudomány 
Schleiermacher vezetése mellett a positiv keresztyénség 
elveszett területeit lépésről-lépésre vissza nem hódította 
volna ? 

A haladó tudományban a változó korszellemmel 
fölmerült tévedéseket csak maga a tudomány győzheti le. 

Vonjuk le vizsgálódásunk végeredményét s foglaljuk 
össze néhány szóban. 

Ez a roppant ür, mi a 16-ik század alkotta confes 
sionalis egyházi intézmény és a felvilágosodás kora közt 
támadt, egyedül annak tulajdonítható, hogy az egyház a 
theologiai tudomány vívmányait föl nem használva a 
reformátorok korának világnézetében s vallási felfogásában 
mintegy megfeneklett s nem igyekezett önmagát időről-
időre reformálni. 

Háromszáz év nagy idő; de éppen azért mentől 
nagyobb a mulasztás, annál kikerülhetetlenebb az általános 
gyökeres reform. 

Ismerjük a mulasztás okát: a protestáns egyház 
fél háromszáz éves intézményét megbolygatni, mert fél 
a római hierarchia hatalmától. 

De hát nem lesz-e nagyobb baj az, ha a három-
száz éves intézmény egyszer a nyakunkba szakad ? 

Oda jutottunk, hogy az egyházi élet a templomi 
istentisztelet szűk falai közé szorult, a hol szintén napról-
napra gyérebb a közönség s a műveltek lassanként ki-
maradnak belőle. 

Pedig az egyházi és a társadalmi életnek egygyé 
kell forrni; nem lehetek más ember az egyházban és 
más a társadalomban. Az, a mi engem az egyházban, a 
templomban Istennel való viszonyom tudatához juttat, 
intézze életemet a társadalomban is. 

Az egyház és társadalom, vagy más szóval a keresz-
tyénség és a korszellem egysége legyen a czél s e cél 
elérésére törekedjék az egyház. Ezt pedig csak úgy 
érheti el, ha a theologiai tudomány vívmányai alapján 
magát reformálja s a theologiai ismereteket éppen úgy 
közli a nagy közönséggel, mint a hogy egykor a bibliát 
a nagy közönség kezébe adta. 

Azt a bibliát érteni kell tudni; de hogy értse meg 
£tZj cl ki a megismerés előfeltételeit nélkülözi ? 

A protestáns közönségnek theologiai műveltséggel 
is kell bírnia. 

Az tehát, a mit ez igénytelen dolgozat végeredményeül 
kimondhatok: a theologiai tudományok népszerűsítése. 

Eperjes. 
Dr Szlávik Mátyás, 

theol. tanár. 



I S K O L A Ü G Y . 

A tiszántúli ref. gimnáziumokról. 
A tavaszi egyházkerületi jegyzőkönyveket forgatva, 

a tiszántúli vaskos és bő tartalmú jegyzőkönyv adataiból 
a gimnáziumi felügyelő tanács elnökének jelentéseiből, 
részint személyes és magán értesüléseinkből mintegy ön-
ként kidomborodik e kerület gimnáziumi tanügyének képe. 

Nagy lelki örömmel láthatja ebből minden kálvi-
nista ember, hogy e nagy kerület gimnáziumai óriási lépé-
sekkel közelednek feladatuk megvalósítása felé. Egy-két tan-
intézete nemcsak szellemileg, hanem anyagilag az állami 
intézetekkel versenyez. A debreceni főgimnázium tanárainak 
fizetésére többet fordít, mint az állam maga. Kis-Ujszállás, 
Túr főgimnáziummá fejlődött, fényes palotát épített közép-
iskolájának, tanárainak fizetése, az ötödéves pótlék ki-
sebb mennyiségét leszámítva, az államival egyforma. 
Hód mező-Vásárhely új iskolát épít, tanárainak fizetését 
úgy akarja rendezni, hogy az államiakkal versenyez-
hessék. Debrecent leszámítva ott lesz a legnagyobb ta-
nári fizetés az egész kerületben. A szatmári új gimná-
zium kiváló, fiatal tanári karának vezetése alatt új életet 
él, megerősödött szellemileg, anyagilag. Tanári fizetéseit 
most rendezi, s lehetőleg az államival egy színvonalra 
kívánja emelni. A szigetivel együtt immár hat főgimná-
ziuma van e kerületnek. Békés, Nánás főgimnáziummá 
óhajtanak fejlődni. Még a kisebb gimnáziumokban is 
1200 frtnál kisebb tanári fizetés nincsen. Csak Böször-
mény állapota kétséges. E gimnázium jövője semmiképen 
sincs biztosítva. Vagyona, mint a hivatalos kimutatásból 
látjuk, semmi. Az egyházi pénztárból fedezik minden 
költségeit. A tanári fizetés azonban itt is a pótlékokkal 
együtt 1200 frtra megyen. 

Mindenütt pezsgő föllendülést, a haladásra erős, 
szilárd akaratot látok, a mely a fényesebb jövőnek a 
legbiztosabb záloga. Ez annyival örvendetesebb rám nézve, 
mert még két évvel ezelőtt is nagy aggodalommal mutattam 
éppen e lapok hasábjain e gazdag kerület alföldi isko-
láira, a melyeknek rendezetlensége valóban megdöbbentő 
volt. Hogy rövid idő alatt ily fényesen megcáfolták a 
cikkezőt, annak vele együtt bizonyosan örül nemcsak 
minden kálvinista, hanem minden magyar ember. Nagy 
a reménységünk most már, hogy a tiszántúli iskolák rövid 
idő alatt olyan magas színvonalra jutnak, a mely az 
Alföldhöz egyedül méltó. 

Ily haladás mellett csak természetes, hogy az eddigi 
ideiglenes jellegű felügyelet mellőzésével állandó és szak-
szerű vezetésről gondoskodott az egyházkerület. A gimná-
ziumi felügyelőtanács eltörlése után 11 gimnáziuma ellen-
őrzésével a gimnáziumi oktatás és jó rendtartás terén 
jó névre tett szert férfiút óhajt megbízni, a kinek fizetése 
utazási általánynyal, irodai költségekkel együtt 24-00 frt 
leszen. Ez állást már a jövő évi szeptember havától 
kezdve életbe is lépteti. Ez lesz az első kálvinista főigaz-
gató. Ezt az új állást sokan nagy aggodalommal fogadták. 
A püspök jogait látták benne csorbítva, a mennyiben 
iskolai dolgokban a döntő véleményezés ez üj hivatal 
jogkörébe esik. Ez a vélemény azonban alaptalan. A 
püspök ügy is túl van halmozva teendőkkel. Ha egy 
szakértő az iskolai dolgokat kellően elkészítve a püspök 
elébe terjeszti, abból a püspöki jogoknak semmiféle csor-
bulása nem történhetik. Fontosabb dolgokban a püspök 
a felügyelő javaslatait az egyházkerületi tanügyi bizottság-
hoz is átteheti. Nagy baj és hiba azonban, hogy a tan-

ügyi bizottságban a vidéki, tehát 10 gimnázium részéről 
csak két tag lehet jelen. Ez a hiba minden esetre javí-
tásra szorul. 

Voltak olyanok is, a kik e hivatal szervezését abból 
az okból ellenezték, mert a tanulók újabb megterhelteté-
sével jár. Az érettségit tevők ugyan is e célra két, a többi 
rendes és magántanulók pedig egy forintot fizetnek. Igaz 
ugyan, hogy a tandíj a közigazgatási költséggel a tanárok 
nyugdíjintézetére fizetett és ezzel a járulékkal most már 
megközelíti az állami gimnáziumokét is, de csak is meg-
közelíti. A legtöbb helyütt így is sokkal kevesebb az álla-
minál. Ez az ok tehát szintén nem lehetett döntő a hivatal 
nagy előnyeivel szemben. 

De ennek a képnek van olyan oldala is, a minek 
nem lehet fölötte örülni. Mielőtt erről szólanék szüksé-
gesnek látom megjegyezni, hogy a mit elmondok részint 
biztos magán értesüléseim alapján, részint a »Debrecen« 
és »Debreceni Protestáns Lap« hiteles egyházkerületi tudó-
sításai nyomán mondom el, de benne van a tavaszi egy-
házkerületi gyűlés jegyzőkönyvében is, tehát históriai 
hitelességű. Nekem annyival több jogom van a kérdés 
szóvátételére. mert immár ez a nyilvánosság előtt vagyon 
és egyházkerületi végzés is van róla, és a mi a fő, e 
lapok hasábjain én szólottam először e tárgyról. Ez a 
tárgy a ref. gimnáziumi vizsgarendszer ügye. Mikor elő-
ször szóltam e dologról, kétségbe vonták. Most hivatalos 
írás van róla, hogy ez a félszegség megvan a m.-szigeti 
iskolánál (bizony kisebb-nagvobb mértékben másutt is), 
most csak törvényerőre akarták emelni egy egyházkerü-
let révén. 

De hogy e dolgot kellőleg megvilágítsuk, a jegyző-
könyv 120-ik szakaszát a 63-ikival kell kapcsolatba hozni, 
s némi előzményeket is figyelembe venni. Bizonyára még 
élénk emlékezetben van olvasóink előtt a volt szigeti öreg 
pap, Szarka József szomorú története. A jó öregnek igen 
nagy érdemei voltak a szigeti leégett templom felépítése 
körül. De később bizony elerőtlenedett. Ekkor történt, 
hogy Szőllősv Antal nyílt gyűlésen kíméletlenül megtá-
madta, hibáit szemére hányván, őt a lemondásra felhívta. 
Bár az öreg papnak a presbyterium védelmére kelt, a kínos 
jelenet után a tömérdek zaklatást megúnva. hivataláról 
lemondott. Egy év múlva meg is halt. Szőllősy Antal, 
a ki különben buzgó, áldozatkész kálvinista, azóta egy-
házi, lyceumi és traktuális főgondnok lett. 

A pap után következik a tanító. 
Az egyházkerületi jegyzőkönyv 63-ik szakasza tanús-

kodik erről. A szigeti egyház 32 éves szolgáját, a kántor-
tanítót jövedelme csonkításával csak a kántorságra kivánta 
szorítani, helyébe űj leánytanítót alkalmazott volna, mert 
úgymond, 198 tanköteles közül csak 30 jár a felekezeti isko-
lába. Ezen talán leginkább úgy lehetne segíteni, ha még egy 
tanítót alkalmaznak, mert hiszen 198 gyermeket egy leány-
tanító sikeresen nem oktathat. Aztán azt se vette tekintetbe 
a főgondnok úr, hogy mint kántor állami nyugdíját elveszti 
a tanító és nagy családja. A dolog az egyházmegyére 
kerülvén, az egyházmegye — bár a főgondnok maga állott 
fel elsőnek a szavazáskor — óriás többséggel elvetette a 
tervezetet. A főgondnok kimondván e határozatot, maga 
felebbezést jelentett be ez ellen az egyházkerülethez. Itt 
— bár a »Debr. Prot. Lap« tudósítója szerint — annak 
a sajátságos látványnak volt tanúja az egyházkerület, 
hogy küzd a főkurátor saját egyházmegyéje határozata 
ellen, a felebbezést elvetették. 

Most következik a Lyceum főgimnáziuma, a mit 
Szigeten nem az egyház tart fenn. Sőt az egyháznak 
fielemi iskolája is teljesen a Lyceum terhe. De azért a 
Lyceum után járó két szavazat az egyházé. 



A kormányzó-tanács köréből kikerül egy vizsgarend. 
Ezt így készen elébe terjesztik a tanári karnak. A tanári 
kar kész dologgal levén ügye, módosít rajta, a kormányzó 
tanács ugyanezeket a módosításokat visszamódosítja. A 
tanári kar egy fontos kikötése, a melyben a maga kal-
kulusadás jogát a cenzorokkal szemben biztosítani kívánta, 
a vizsgarendből megfoghatatlan módon — így állítják — 
eltűnt. Bármint álljon is a dolog, a szigeti tanári kar fele 
e maga nemében példátlan vizsgarend ellen felebbezett 
az egyházkerülethez. E felebbezésben különösen arra hívta 
fel az egyházkerület figyelmét, hogy a szaktanároknak 
kalkulusadási joga e vizsgarend szerint a kormányzó-
tanács nem szakavatott kiküldöttei, úgynevezett cenzorai 
kezébe megyen által, s kézzelfoghatólag meglátszik benne 
az az irány, hogy a vizsgái felelet és a vizsgára irandó 
írásbeli kétféle dolgozatból is kívánja a kormányzótanács 
cenzorai véleménye alapján megállapíttatni a tanuló ifjú-
ság kalkulusait. 

Tehát oly vizsgarenddel állt elő a szigeti elöljáróság, 
a melyhez fogható Magyarország s a külföld összes isko-
láiban ez időszerint nincsen. Azonfelül a kétféle írásbeliket 
e tantárgyanként félnapos vizsgák mellett a tanároknak 
idejök se lett volna átnézni. Legfölebb a nánási XVIII. 
századi krónikákban olvashatjuk, hogy a nánási tiszteletes 
és szent presbyterium elhatározá : »Á rektorok (mostani 
gimnáziumi tanárok) senkit se promoveáljanak a felsőbb 
osztályokba, hanem csak a presbyterium, nehogy őket 
a publicum részrehajlással vádolja*. 

A szigeti tanárok felebbezésöket egyenesen az egy-
házkerületekhez adták be, okul adván, hogy csak így 
remélik ügyöknek ott tárgyalását, mert már két esetben 
megtörtént, hogy a kormányzó-tanács fontos előterjeszté-
süket még csak nem is tárgyalta. 

A püspöki hivatal a felebbezést észrevételezés végett 
leküldte a kormányzó-tanácsnak. Ekkor Szőllősy Antal 
közbenjárására négy tanár nevét a felebbezés alól kitörülte. 
Az ötödik, Gvöngyösy László, ezt azonban nem cselekedte, 
így a felebbezést az egyházkerület letárgyalta. Az egyház-
kerületi jegyzőkönyv 120-ik szakaszában megvan a hatá-
rozat, mely szerint a vizsgarend nem nyer megerősítést, 
míg a szaktanárok befolyása teljes mértékben biztosítva 
nincsen, s minden tantárgyra a félnapi vizsga s a fölös-
leges vizsgái írásbeli dolgozatok nem törültetnek. 

A »Debrecen« napilap tudósítója szerint e tárgyalás 
alkalmával sajátságos jelenetnek volt tanúja az egyház-
kerület. A felebbező tanár felszólalásában rámutatott a 
vizsgarend kivihetetlenségére, s arra a példátlan állapotra, 
hogy a szigeti tanár a vizsgákon még csak kérdést se 
tehet, a szakavatatlan cenzor mellett fölösleges szerepe 
van, a kalkulus-adás pedig ki van véve a kezéből, okos-
kodása oda ment ki, hogy ha már a konvent a gimná-
ziumok szervezetét ebben a tekintetben is egyöntetűvé 
nem tette, az egyházkerület ez áldatlan viszálkodások 
megszüntetése végett az igazgató tanácsok jogkörének 
régen vajúdó szervezetét alkossa meg, s az általánosan 
kötelező vizsgarendet is dolgoztassa ki, mert gimnázium 
és gimnázium közt utóvégre különbség nincsen. Szóval 
olyan iskolai politikát kivánt, a hol a szakértelem legyen 
a döntő. 

Erre Szőllősy Antal hevesen kikelt a tanár ellen, 
fegyelmi vizsgálattal, s olyan kérvénynyel fenyegette, a mely-
ben a minisztertől áthelyezését kérni fogja, mert, úgymond, 
valami fiút megvert s a szigeti kormányzó-tanácscsaí 
ellenkezésben áll. Kérvényének stílusa is pongyola, a 
mivel az egyházkerülettel szemben tiszteletlenséget mutatott 
stb. (Mindezek, ha igazak is, nem bizonyítják a szigeti 
vizsgarend helyes és törvényes mivoltát.) 

Erre a beszédre nagy zúgás támadt a teremben s a 
püspök személyes élű, szenvedélyes szavait elnökileg 
helytelenítette. 

A felebbezés kiterjeszkedett a kormánvzó-tanács 
egy furcsa rendeletére, a melyben utasította a tanári kart. 
hogy a magánvizsgákra cenzorával képviseltetni kivánja 
magát, s ennek fizetéséről a tanári kar gondoskodjék. 

Tudvalevő dolog, hogy Szigeten már sok esztendő 
óta magánvizsga nem volt. Ideiglenesen eltörülték. így 
védekezett a szigeti lyceum a támadások ellen, a melylyel 
azért illették, mert két fővárosi magánintézet minden 
tanulója itt tette le a vizsgákat 

Most a magánvizsgák újra megkezdődtek a kormányzó-
tanács cenzorai előtt, de a fővárosi intézetek tanulói 
nélkül. 

Ha valaki azt gondolná, hogy a cenzorok működése 
üdvös szigorúságot idéz elő a vizsgákon, az szörnyen 
csalódnék. Hiába van ez a jegyzőkönyvben, a paedago-
giában, a tantervben és tantárgyakban járatlan ellenőrző 
urak klasszifikálása sokkal enyhébb, mint a tanároké. 
Természetes, az ehhez való képzettséget más foglalkozású 
emberektől kívánni sem lehet. Ezt nem mulaszthatom 
el erősen hangsúlyozni. 

A másik nagy baja a kormányzó-tanács ebbeli ren-
deletének, hogy ellentétben van a konventi és a 83-iki 
törvénynyel, a mely világosan elrendeli, hogy a magán-
vizsgát az igazgató elnöklete alatt az osztályban tanító 
tanárok együtt veszik föl. A vizsgálatok természetes ellen-
őrzői az igazgatók, a kiknek paedagogiai gyakorlatok, 
tudományok mindenesetre nagyobb kezesség a vizsgák 
színvonalának megtartására. 

Az egyházkerület, mint a jegyzőkönyv 70-ik lapján 
olvassuk, ebben a tekintetben elfogadta a kormányzó-
tanácsnak abbeli kijelentését, hogy »az tervben van, de 
még nem létező* tehát ellene harcolni logikátlan. Pedig 
a tanár igazat mondott, mert, a mint a szülők és a szi-
geti tanárok egyhangúlag bizonyítják, a cenzorok díjaztat-
nak, még pedig — a mint határozottan állítják — többet 
kapnak, mint egy-egy vizsgáló- és dolgozótanár! 

Hogy miért kell egy ilyen semmi értékű lógó hiva-
talért a kerületi felügyelőkre és a tanári nyugdíjra fizető 
szülőket megadóztatni, az éppen oly megfoghatatlan, mint 
az, hogy fensőbb hatósági megerősítés nélkül országos 
és konventi törvény ellenére egy ilyen intézkedés életbe 
van léptetve. 

Valóban égető szükség volna, a mint már indítvá-
nyozták, az igazgató-tanács jogkörének szabályozása, a 
vizsgarend általános kötelező megállapítása, hogy az ilyen 
áldatlan viszálkodás valahára véget érjen. 

Ha már most meggondoljuk, hogy a szigeti úgy-
nevezett »pártfogóság*, a mióta újabb szervezetét az egy-
házkerület megerősítette, meg sincs alakítva. Évek óta 
gyűlést sem tarthatott. Összes jogait, mint a tanár, tiszt-
viselők választását, a lyceum anyagi és szellemi ügyei-
nek átvizsgálását stb. állandóan a kormányzó-tanács 
gyakorolja, úgy, hogy a lyceum egynehány ember magán 
tulajdonának látszik. A kormányzó-tanácsnak hivatalból 
tagjai volnának: a beregi, ugocsai, nagy-károlyi és a 
szatmári esperesek, ezeket sohase hívják meg. A párt-
fogóság nem létezése nemcsak csorba a törvényen, hanem 
a lyceum anyagi veszteségét is jelenti, mert valamennyi 
szavazó tag évenként egynehány frtot fizetni tartoznék 
a lyceum pénztárába. Erről már évek óta szó sincsen. 

Az állammal kötött szerződéshez sem ragaszkodnak 
Szigeten. A bőven megérdemelt 50 frt ötödéves pótlékot 
tanárainak nem adja meg; vallástan árának kilenc év 
óta 800 frt helyett 700 frtot fizet a szerződés világos 



kikötése ellenére. Természetes, hogy így sem az állam sem 
az egyházkerület nincs kedvezőleg hangolva a kormányzó-
tanács, s a mi fő, az iskola iránt. Pedig a szigeti lyceum 
nagyon szegény, pártfogásra szorul, s elesésével a magyar-
ság, a kálvinizmus végvára bukik el vele. Szűnjék meg 
ott a harag és a szenvedély, a hol ily drága érték ve-
szedelméről van szó. Minden ember békés, kölcsönös, 
szeretettel teljes működésére, a törvények megtartására 
égető szükség van, a mely annyi csapás után a jobb 
jövő záloga! 

Kezdjünk el már valahára középiskolai politikát is! 
Figyelő. 

A felekezeti tanári gyámintézetek 
fentartása. 

A felekezeti és községi tanárok régi jogos és mél-
tányos óhajtása valósul meg az 1895. év január 1-én 
életbe lépő törvénynyel, mely a nem-állami alkalmazás-
ban működő tanárok, tanítók és tanítónők nyugdíj-igényei-
ről az állami alkalmazottakkal megfelelő módon kiván 
országosan intézkedni. 

A tanári nyugdíj országos rendezésével kapcsolat-
ban igen természetesen előáll a kérdés, mi történik a 
meglevő felekezeti nyugdíjintézetek alapjaival ? Egyáltalá-
ban tovább is fentartatni szándékoltatnak azok? Az orszá-
gos törvény ugyanis azon elvi kijelentést tartalmazza, 
hogy a belépés az országos tanári nyugdíjintézetbe az 
illető fentartó hatóságok tetszésére bizatik ugyan, de egy-
idejűleg egyszersmind azt is kimondja, hogy az országos 
nyugdíjintézetbe belépők nem kötelezhetők jövőre, hogy 
e mellett még a törvény meghozatala előtt fennállott fele-
kezeti nyugdíj- és gyámintézetek tagjai is legyenek. Vagyis 
más szóval: az országos nyugdíj mellett a felekezeti nyug-
díjintézetek, melyek űgy is jóval tetemesebb fizetési ter-
heket róttak a tanárokra, s ezekkel szemben, bizony, 
csekély, egy hosszú küzdésben kifáradt élet hátralevő 
nyugalmának biztosítására legkevésbé sem elégséges se-
gélyt nyújtanak, feleslegesek. 

Nem alap nélküli a kérdés felvetése, mert volt al-
kalmunk még csak a kezdetek kezdetén, mikor az orszá-
gos tanári nyugdíj szervezéséről pár évvel ezelőtt első 
formában szó volt, illetékes körökben olyan véleményt 
hogy hallani, az eddigi felekezeti nyugdíjintézmények továbbra 
is fentartandók. Tagadhatatlan, hogy komoly és számba 
jöhető érveik vannak azoknak, kik a további fentartás 
mellett kardoskodnak. 

így pl. bizonyos speciális esetekben a felekezeti 
nyugdíjintézet kedvezőbb, ha lehet mondanunk, humánu-
sabb rendelkezéseket szab meg az ellátási igényt illetőleg, 
mint az állami tisztviselőkre s tehát tanárokra nézve is 
érvényes nyugdíj-szabályzat. Az országos törvény pl. 10 évi 
beszámítható szolgálat után állapít meg nyugdíj-igényt, 
ha testi vagy lelki fogyatkozás miatt hivatalos kötelessé-
geinek teljesítésére véglegesen vagy legalább tartósan kép-
telenné válik az illető. Továbbá a 24. §. szerint a nyugdíj 
alapjául szolgáló beszámítható fizetésnek 10 szolgálati év 
után 40%* 10 évet meghaladó szolgálat után minden 
további év tanároknál 3—3 °/0-al magasabb összegben 
állapítandó meg. A 10 évnél kevesebb szolgálati idővel 
bírók (28. §.) csak végkielégítésre tarthatnak igényt (5 éven 
alól egy évi, 10 éven alól 2 évi fizetés). Végül pedig 
(34. §.) állandó ellátásra csak azon nő, s illetőleg gyer-
mekek tarthatnak igényt, kinek férje, illetőleg atyjuk nyugdíj-
igényre jogosító alkalmazásban legalább öt évig szolgált. 

Ezzel szemben a felekezeti, pl. a tiszántúli ev. ref. közép-
iskolai tanárok nyugdíj- és gyámintézetének alapszabályai 
szerint az illető rendes tanár 1—5 éven belől, ha vagy 
maga munkaképtelenné válik, vagy pedig ezen idő alatt 
elhal, 200 frt nyűg- illetőleg gyámdíjban részesül; 10—20 
évi szolgálat után 300. 30 évi szolgálat után 400 forint 
nyugdíjat élvez. 

És e részben nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
már is többen vannak épen olyanok, kik baleset vagy 
más szerencsétlenség következtében munkaképtelenekké 
válván, élveznek némi nyűg- és gyámdíjat a felekezeti 
tanári nyugdíjintézetektől, s a kik, mint ilyenek, az orszá-
gos nyugdíjintézetnek tagjai már nem lehetnek. Meg-
szűnvén a felekezeti nyugdíjintézet, teljes elhagyottság 
és nyomor lenne a sorsuk. 

Még egy más tekintet is van, mely némelyeket a 
felekezeti nyugdíjintézet további fentartására ösztönöz. 
Vannak tagok, kik már régebbi idő óta tagjai ez inté-
zeteknek, s tehát par év múlva onnan is megkapnák 
járandóságaikat, míg ellenben a nyugdíjintézet megszű-
nésével tetemes befizetéseik után, félő, semmit sem nyer-
nének. 

Kétségkívül sok nehézség komplikálja a kérdés sike-
res megoldását akár egyetemlegesen, akár pedig ez egyes 
tanáriestületeket, a helyi nyugdíjintézeteket véve figyelembe, 
mindmegannyi sajátos, speciális szempontokkal. 

Ámde, más oldalról, a tagok zömének érdeke szem-
pontjából nézve a dolgot, szintén jogos, méltányos és 
természetes az a törekvés is, mely a kisebbséggel szem-
ben arra irányul, hogy a jelenlegi nyugdíjintézetek fel-
oszlattassanak, mint a melyeknek egyetemleges célja az 
országos nyugdíj szervezésével elveszett, fentartani aka-
rása pedig most már épen tűrhetetlen terhekkel járna a 
tanárokra nézve Hallottam e részben oly proposicióról, 
mely szerint a tanári nvugdíj-alap az egyházkerületnek 
adassék át felhasználás végett. Ehhez nézetem szerint az 
egyházkerületnek nincs igénye jogot formálni. Hisz e 
nyugdíjintézetek vagyona a tanárok filléreiből, a nagy 
közönség több-kevesebb adományából, s a fentartó ható-
ságoktól, a tanszékek után csekély °/0-nyi évi befizeté-
sekből gyűlt össze. Ehhez a pénzhez első sorban és ki-
zárólag a tanároknak van joga. Részemről ennélfogva a 
tanártestületek túlnyomó részére a kérdés egyedül igaz-
ságos megoldását abban látnám, ha kimondatván a nyug-
díjintézetek feloszlatása, a befizetőknek kiadatnának az 
az alap- és tagsági díjak. Ez volna az egyetlen szolid el-
járás. Annyival inkább, mert már magában véve ez az 
intézkedés, mely a tiszántúli ev. ref. tanárok nyugdíj-
intézeténél alapszabályszerűleg dívik, hogy a nyugdíj-inté-
zetből kilépők illetőleg máshova távozó tanárok sem ez 
alapdíjat, sem pedig az évi tagsági díjakból egy garast 
sem kapnak vissza, az országos rendezés előtt is sokak-
ban rossz vért szült és nem ok nélkül. 

A jog és méltányosság mellett van még egy fontos 
körülmény. Az új, országos tanári nyugdíj már a leg-
közelebbi jövőben visszamenőleg a szolgálati évek és kü-
lönböző javadalmazások szerint jelentékeny befizetéseket 
igényel a tanároktól. A feloszlatott nyugdíjintézetek vissza-
fizetései épen alkalmas eszközt nyújtanának ez új köte-
lezettségek könnyebb teljesíthetésére. 

De említém, hogy az a körülmény, mely szerint a 
nyugdíj alapok ez idők szerint jelentékenyen meg vannak 
terhelve nyugdíj- és gyámilletékekkel, igen problemati-
kussá teszi a jelzett irányban való megoldást. Itt egy 
humánus kötelességgel állunk szemközt, melylyel számol-
nunk kell. Meggyőződésem azonban, hogy e nehézség nem 
olyan természetű, mely egyszer s mindenkorra leküzd-



hetetlen volna. A kérdést mindenesetre elodázza, de szá-
mítanunk kell arra az időre, midőn a nyugdíj-alapok — 
kimondatván természetesen, hogy a tagok további felvétele 
megszűnik — esetről-esetre felszabadulnak a reájok eső 
fizetési terhektől. Ekkor talán, az országos nyugdíj úgyis 
biztosítván az igényeket, kinálkoztatnék egy más módozat 
is az alapok felhasználására. Szép és nemes cselekedet 
volna pl, morális és szellemi tekintetben üdvös hatással 
járna, ha a nyugdíj-alapok kamatait tanári tanulmányutak 
segélyezésére, tanárfiúk jutalmazására, a netalán létesülő 
országos prot. tanáregyesület céljaira fordítanák. Ez oly 
közintézmény volna a hazai prot. tanárság összetarto-
zandósága érzetének fokozására, mely egyeseknek s az 
egésznek érdekeit is kielégítené. 

Időszerűnek láttam a kérdést rövid megbeszélés tár-
gyává tenni, egyrészt az országos tanári nyugdíj létesü-
lésének küszöbén, más pedig azon aktualitásnál fogva, 
mert, mint tudom, a jövő héten gyűl össze Debre-
czenben prot. tanárvilágunk, azzal a szép céllal, hogy a 
felvetett egészséges eszmét — hazai prot. tanáraink egy 
erős, országos testületté szervezését — megvalósítsa. Ez 
összejövetelen lehetne s kell is a felvetett kérdésre nézve 
bizonyos elvi megállapodásokra jutni már most. Végleges 
megoldást, igaz, nem nyer ez ügy, de az előkészületek, 
kölcsönös megbeszélések útját egyengethetik oly eszmék-
nek, melyeket idővel, a körülmények alakulása rendjén, 
már nagyobb nehézség nélkül lehet realizálni. 

Major Károly dr. 

T Á R C Z A. 

A protestáns prédikáció eszményképe. 
Büszkén hivatkozik a protestáns pap, főként a r. katho-

likusokkal szemben, prédikációira. És e büszkeségnek van 
is alapja, ha meggondoljuk, hogy az ige prédikálása a 
leghatalmasabb, sokszor épen egyedüli fegyvere volt a 
protestantizmusnak az Isten országa terjesztésének nagy 
munkájában. Ez a fegyver az apostoloktól és egyházi 
atyáktól maradt reá, a középkori katholicizmus lomtárában 
találta meg, elfeledve, megrozsdásodva; de felismerte értékét 
azonnal, kiküszörülte, használatba vette, s midőn csodadol-
gokat művelt e csodafegyverrel, akkor látták a lomtár őrei, 
mit vesztettek, mit mulasztottak a fegyver félretevése által. 
Próbálták visszaszerezni, egy-egy pillanatra itt-ott sikerült 
is, de általánosságban a protestantizmus jogos tulajdona 
maradt mind e mai napig. 

És mi erre olyan büszkék vagyunk. De ez a büszke-
ség csak akkor jogosult, ha a nemes fegyverrel bánni is 
tudunk, ha gondosan ügyelünk arra, hogy rozsda be ne 
lepje, régi fényét, élét el ne veszítse. Azaz, kép nélkül 
szólva, ha prédikációinkban van ma is valami az örök 
élet beszédének tüzéből, mely világít és melegít, valami 
abból a bizonyos kovászból, mely erjeszt, átjárja és meg-
érleli a szíveket. 

De hát van-e? Megfelel-e a mi igehirdetésünk az 
elébe kitűzött célnak, méltó-e múltjához és eszményéhez ? 
Ezek a kérdések oly kérlelhetetlenül merednek fel előt-
tünk, hogy nem térhetünk ki előlök soha, legkevésbbé 

ma, midőn harc előtt állunk s jó lesz megvizsgálni fegy-
vereinket. 

Ezt tették a lelkészi munkásság más ágaira nézve 
azok az érdekes cikkek, melyek az utóbbi időkben e Lap 
hasábjain megjelentek, ügy hogy e jelen sorok csak mintegy 
természetes kiegészítői lesznek azoknak. 

Hogy a fentebbi kérdésekre feleletet adhassunk, 
valamely mértékről kell gondoskodnunk, mely tájékoztasson 
bennünket prédikációink értéke felől. De hát mi légyen 
ez ? Sokat és sokképpen mutat fel a homiletika. Én azon-
ban itt nem megyek bele ez útvesztőbe. Megpróbáltam 
magamban, végigmentem azon a sokféle mértéken, miket 
a különböző irányú homiletikusok a prédikáció becs-
értékének megállapítására felállítottak, s végre is arra az 
eredményre jutottam, hogy nincs köztük egy sem, mely 
általánosan és igazán használható volna. Ily körülmények 
között legjobb lesz, rajzoljuk meg néhány vonással a 
prédikáció eszményképét, összevetvén ennek ősalakját 
— melynek idejében a keresztyén élet és szellem legvirág-
zóbb volt — a történelmi fejlődéssel s ebből állapítván 
meg a prot. prédikáció tárgyát, forrását, módját, alakját, 
eszközeit, célját, szóval egész képét. 

A prédikáció ősalakja a ófuXía, mely szónak első 
jelentése úgy a klasszikus, mint az új-szövetségi görög-
ben : társas összejövetel, ebből aztán bizalmas beszélgetés, 
társalgás. Ily értelemben : Luk. 24, 14—15. Csel. 24, 26. 
I. Kor. 13, 33. Van azonban e szónak az újtestamentum 
egy helyén egy kissé módosított jelentése is, melyhez már 
a Luk. 24, 14—15 is átmenetül szolgál. Ez a hely a 
Csel. 20, 11. melyben a őjxiX^a? azon vallásos beszél-
getés és előadás jelölésére szolgál, melyet Pál Troásban 
a hivő keresztyének előtt tartott, s itt e szó egészen 
egyértelmű az ugyanazon fejezet 7. és 9. versében hasz-
nált -íhaXéysa&at igével. Ezen a csapáson indult meg aztán 
a keresztyén nyelvhasználat, ezzel a szóval jelöltetvén a 
már megkeresztelt keresztyének között tartatni szokott 
gyülekezeti beszéd, mely különbözik úgy a %7Ípi>yp.a-tól, 
mely a nem keresztyénekhez intézett térítői, tehát misz-
sziói beszéd, mint a xanj^Yjaic-től, a mi a katechume-
nusok számára való tanítóelőadás, de legfőképen a pogány 
rhetorok, oratorok Xoyo^-oratiójától, melyhez semmi köze. 

Ez a homilia a mi prédikációnk őse, meg a zsidó 
zsinagógai beszéd. Az átmenet megértését elősegíti az a 
körülmény, hogy az apostolok s az ügynevezett zsidó-
keresztyének maguk is tartottak és hallgattak ilyen zsi-
nagógai beszédeket. 

Az apostoli homiliának azonban csak emlékezete 
és nyoma maradt ránk a szent írásban, mintája, példá-
nya nem. De maradt egy csomó kérügma, mely a missziói 
és gyülekezeti beszéd között levő természetes különbség 
levonása mellett a homiliának sok vonását, kell, hogy 
magában foglalja; maradt egy csomó apostoli levél, me-
lyeknek mindegyike bátran tekinthető írásba foglalt ho-
miliának, s ha még mindezekhez hozzágondoljuk egyfelől 
a dolog természetét, másfelől az első keresztyének viszo-
nyait, melyeket meglehetős pontossággal ismerünk, úgy 
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definíciónkat a következőképen kerekíthetjük ki: az ős 
keresztyén homilia a hivő keresztyénekhez intézett gyü-
lekezeti beszéd, mely a Krisztust az Isten üdvkijelentései 
alapján a lélek legjobb erőiből testvéri szeretettel hirdeti 
a testvéreknek ezek lelki szükségei szerint oly célból, hogy 
ez által hitük és tudalmuk épülést nyerjen. 

Azt hiszem, nem maradt ki egy lényeges vonás 
sem. S most kérdem, mit adott ehhez a történeti fejlődés ? 
A különböző elnevezéseken kívül az időszerű alakot. És 
erre joga volt. A midőn a keresztyén egyház kivetkőzött 
keresetlen egyszerűségéből, a homilia egyszerű előadási 
formáját is a művészi szónoklat váltotta fel. Ez még ter-
mészetes. Ha a ruha elkopik vagy kimegy a divatból, 
másikat veszünk. Minden dolognak van külső megjelenési 
formája is, melynek a sikerre épen nem közömbös be-
folyása van. Épe n ezért az a törekvés, mely Chrysostho-
mus által keleten, Ágoston által nyugoton diadalra jut, 
t. i. az egyszerű homiliát a rhetorika classikus ruhájába 
öltöztetni, ha ez csak addig és oly módon történik, a 
míg és a hogy a lényeg legkisebb sérelme nélkül eszkö-
zölhető, nemcsak nem helytelen, hanem épen nagyon is 
örvendetes. De nagy vigyázatra van szükség, mert a ve-
szély mindig közel van és épen mindjárt magánál a két 
egyházi atyánál is bekövetkezett, hogy a szép ruha ked-
véért sérülést szenved vagy épen feláldoztatik a test. A 
középkorban a betolakodott idegen hatalmak: rhetorika, 
philosophia és aesthetika egyszerűen megfojtották a ho-
miliát s csak a reformáció keltette ismét életre az által, 
hogy apostoli jellemvonásait űjra érvényre emelte. S ha 
a prot. egyházban is koronként elcsenevészedett vagy 
elcsenevészedik a prédikáció, ennek oka mindig ama cha-
rakteristikus vonások megsértésében rejlik. 

Ezek szerint kimondhatjuk, hogy prédikálásunk akkor 
lesz helyes, ha benne amaz ős apostoli alaptulajdonsá-
gok a korszerű külalakkal párosítva feltalálhatók, azaz ha 

I. Istennek a Krisztusban megjelent hegy elmét, 
II. Isten üdvkijelentései alapján, 

III. Testvérként a testvéreknek, 
IV. A gyülekezet szükségei szerint, 
V. Lelkünk legjobb erőiből, 
VI. A gyülekezet épülése végett hirdetjük, 

Itt van a prot. prédikáció eszményképe és mértéke 
s most nincs más hátra, mint egyszerűen és tárgyilagosan 
megtenni az összehasonlításokat 

I. 

Istennek a Krisztusban kijelentett kegyelmét, vagy 
röviden a Krisztust hirdetjük. Tehát a prédikáció tárgya 
— causa generális — csak a Krisztus. Miért? — meg-
felel e kérdésre maga az Idvezítő : Én vagyok az üt, az 
igazság és az élet; senki nem mehet az Atyához, hanem 
én általam! Ján. 14, 6. — S minthogy a prédikációnak az 
a célja, hogy az Atyához vezessen, Krisztust kell hir-
detnie, hogy feladatának megfelelhessen. Természetes, hogy 
biblia-protestáns állásponton nem lehet tárgya sz. Mária, 

bármiféle szent vagy akárminémű ember. Ez kérlelhetet-
lenül következik Krisztus fentebbi nyilatkozatából: senki 
sem mehet az Atyához, hanem csak Ő általa! Ugyanezt 
mondják az apostolok is : Más fundamentumot senki sem 
vethet azon kívül, a mely egyszer vettetett, mely a Jézus 
Krisztus, így szól Pál (l. Kor. III, 11.). És nincsen sen-
kiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek 
között ég alatt más név, mely által kellene nekünk meg-
tartatnunk, mondja Péter (Csel. 4, 12.). 

E szerint tehát a prédikációnak csak egy tárgya 
van: a Krisztus. Hogy a római egyház a szenteket minő 
bibliai alapon sorozza ide, a fentebbiekből mindenki előtt 
világos lehet, s hogy még az úgynevezett alkalmi (refor-
mációi, jubileumi, halotti stb.) beszédekben is a főtárgy 
mindig Krisztus marad, ez is szükségképen következik a 
jelzett bibliai alapból s el is ismerte minden helyesen 
gondolkodó kor és egyén. »A prédikátornak nincs más 
kötelessége, minthogy az Istentől nekünk adatott objectiv 
istenigét, a Krisztust prédikálja és semmi mást, Krisztust 
mint a mi váltságunkat és kibékülésünket, mint a mi 
megszentelődésünket és tökélyre jutásunkat; neki a Krisz-
tust kell bevilágoltatni a belső és külső élet viszonyaiba, 
őt mint minden cselekvés és viselkedés szabályát, mint 
minden dolog egyedüli mértékét®. Igy szól Achelis és vele 
ebben mindnyájan egyetérthetünk. 

— Őt hirdették az apostolok is minden beszédükben, 
az első pünköstön épúgy, mint a martyr halálban, Agrippa 
király előtt vagy az areopaguson csakúgy, mint a zsina-
gógákban. Róla tesznek tanúbizonyságot minden egyes 
levelükben. Beszédüknek mindenkor gvú- és központja 
a Krisztus. Innen indul ki és ide vezet minden gondolat, 
miként a kör középpontjából és középpontjába fut min-
den sugár. 

És a meddig ez így volt, virágzó és erőteljes volt 
nemcsak a keresztyén prédikáció, hanem a keresztyén 
élet is. És a mikor ennek az ellenkezője állott be, nem 
maradtak el az ellenkező következmények sem. Mikor a 
keresztyén papok mély tudatlanságba merülve, elkezdtek 
a kék kacsáról, avagy Krisztusról mint legjobb posztó-, 
lámpa- vagy kútcsinálóról prédikálni, vagy mikor a scho-
lastika szőrszálhasogalásai feljutottak a kathedrába is, 
vagy mikor a XVIII század híres felvilágosodottai ter-
mészettudományi, egészségtani stb. kérdésekről prédikál-
tak, akkor a leányzó nagyon mélyen aludott. Szomorú 
idők voltak, de azt az igazságot fényesen bebizonyították, 
hogy mihelyt a Krisztus leszoríttatott a keresztyén kathedrá-
ról, azonnal megszűnt az élet nemcsak ott, hanem az 
egész egyházban, épen úgy, mintha a napot kivennék a 
naprendszerből, megszűnnék az élet a csillagokban. 

Marion Lajos, 
ref. s.-lelkész. 



KÖNYVISMERTETÉS. 

A magyar prédikáció irodalomtörténeti 
áttekintésben. 

Mutatvány szerzőnek *E(jyházi dolgozatuk« című Miskolezon Fe-
renczi B. kiadásában megjelent művéből Ára 1 frt 20 kr. 

A magyar irodalomtörténetet tanulmányozva, én azt 
látom, hogy a prot. prédikáció-irás úgy mennyiségileg, mint 
minőségileg folyvást egy arányban állott az irodalom többi 
ágának müvelésével. Mikor a poéták, elbeszélők és histori-
kusok elnémultak, akkor a prédikátorok is nagy csendesség-
ben valának s nem háborgatták szónoklataikkal és kegyes 
elmélkedéseikkel a könyvnyomtató műhelyeket. 1702-től 
egész 1775-ig számbavehető munka nem jelent meg a 
magyar prot. egyházszónoklati irodalomban, s ki ne tudná 
hogy akkor a többi múzsák is, a kurucvilág lezajlása 
utáni szomorú időkben, elcsüggedve hallgattak. Ellenben, 
mikor a poéták lelkesedve daloltak, a történetírók szorgal-
masan jegyezgettek, a prot. egyházszónoklati irodalom 
is virágzott. így az egész XVI. és XVII. századon keresztül, 
a mult század vége felé irodalmunk újjászületése után és 
a jelen században. Ma, a szorosan tudományos munkák 
kivételével, minden egyéb irodalmi műből évről-évre nagy 
szám kerül a könyvpiacra. A prédikáció-irodalom csak 
múltjához híven viseli magát, ha az irodalom többi ágával 
lépést tart. És még így is — hogy egyebeket mellőzzek — 
mily távol állunk munkásságban a maroknyi (alig 700,000) 
francia protestánsoktól! Ott olyan emberek, mint a két 
Coqucrel, Ilonod, Presscnsé, Bersicr stb. fejtettek ki 
óriási tevékenységet a prédikáció-irodalomban, s bár az 
összes prot. lelkészek száma el nem éri a 750-et, mégis 
pl. a Bersicr prédikációi 10 kiadásban forognak közkézen. 
Hát még mennyire közkeletűek az angol Spurgeon és az 
amerikai Talmage prédikációi, Németországban pedig a 
Gerock, Kögcl, Baur, Stöeker, Roggc és másokéi! 

Végignéztem az eddig megjelent magyar prot. 
prédikációk sorozatát és bizony szinte csudaképen emleget-
hetjük. ha egy-egy prédikáció kötet megérte a második 
kiadást. Én az újabb korból összesen négy ilyen fehér 
hollóra leltem, s ezek: Talídcs Ádám prédikációi (1797), 
Szoboszlai P. István eg\ házszertartási beszédei (1856), 
Rozgonyi József halotti szószéke (1862) és Révész Imre 
Robertson után készített egyházi beszédeinek első füzete. 

Oka e jelenségnek ama körülményben keresendő, 
hogy a külföldön nemcsak egyedül a papok veszik, olvassák 
és használják a kiválóbb prédikátorok jeles műveit, hanem 
a művelt világiak is örömest fordulnak azokhoz és köz-
napi foglalkozásaik közepett enéhány percet a prédikáció-
olvasásnak is szentelnek. Valaha így volt ám ez nálunk 
is! Keresszegi István debreceni pap és tiszántúli szuperin-
tendens kiadván 1640-ben prédikációinak tárházát, okul 
azt hozza fel »hogy a prédikátori renden lévő együgyű 
atyafiak ezzel a híveknek hasznukra élhetnének, hogy 
továbbá minden házigazda — próféta és pap a Krisztus-
ban — házánál, a ki avagy csak olvasni tudna is, a bibliá-
ból a locuokat reá keresvén, tanítást tehetne és a hitben 
házanépét építhetné*. A reformáció első századaiban száma 
nélküli kegyes pártfogók segítsége mellett nyomatják ki 
a prot. papok prédikációikat és különösen, a mit akkor 
leginkább müveitek, bibliamagyarázatjaikat. Koronás fők, 
előkelő főurak, köznemesek mindkét nemből járulnak a 
kiadás költségeihez. Nem elég hallaniok a szónoklatokat, 
olvasni akarják. A pártfogók között olvashatjuk, ismeretlen 
személyiségeké mellett, a magyar protestantismus legjobban 

hangzó neveit, minők: Báthory, Bánfy, Balassi, Bebek, 
Batthányi, Enyingi Török, Dobó, Nádasdy, Rákóczy, Lorántíy, 
Sulyok, Telegdi stb. A debreceni »respublica« főbirái 
állandó pátronusai az ottani papoknak, kik közül valóban 
sokat találunk a prédikáció-irodalom munkásai között. 

Ily hatalmas pártolás mellett láttak napvilágot régi 
lelkipásztoraink temérdek és rendkívüli terjedelmű prédi-
kációs gyűjteményei. Szabó Károly Régi Magyar Könyv-
tárában a XVl-ik századból 12 irónak 32 e nemű művét 
jegyzi fel, de ez bizonyára csak kis része a kiadott gyűjte-
ményeknek ; a legtöbb nem maradt fel korunkig. Van 
közöttük olyan, mely 74 ívből (296 levél in folio) áll 
(Mélius Péter Magyar prédikációi), sőt a melyiknek terje-
delme 1693/4 ívet (679 levél) tesz ki. (Bornemissza Péter: 
Tanúságok az evangéliumokból és epistolákból). E roppant 
testes köteteket áhítatosan olvasgatták azon kornak művelt 
asszonyai, elvonulva a vár sötét termébe vagy a kastély 
homályos szobáiba, mialatt a férj messze a török ellen 
harcolt vagy valahol zsákmányra lesett. Pedig azok a 
prédikációk úgy tartalmuk, mint alakjuknál fogva koránt-
sem voltak olyan élvezhetők, mint a maiak. 

Nagy hiba, hogy manapság prédikációkat venni és 
olvasni nálunk protestánsoknál csak a lelkészi kar tartja 
feladatának, honnan ered panasz legfőbb forrása termékeny 
prédikáció-irodalmunk ellen. De innen van az is, hogy 
a kiválóbb magyar prot. szónokok valóban magas niveaun 
álló művei sem méltán várható elterjedésnek nem örven-
denek, sem számbavehető hatással a világi társadalomra 
nincsenek. Angolországban a világi sajtó is örömünnepet 
ül egy-egy közkedveltségű egyházi szónok műveinek meg-
jelenésekor, nálunk jó, ha az egyházi sajtó foglalkozik 
azokkal érdemök szerint. A róm. katholikusoknál kissé 
másként áll a dolog, ezt mutatja legalább azon körülmény, 
hogy' pl. Hock János nagyböjti szentbeszédei egyenesen 
a közönség óhajára jelentek meg nyomtatásban (1891). 
s immár megérték a második kiadást is. Tud-e nálunk 
valaki felmutatni az újabb időből egyetlen prédikációs 
könyvet, mely a közönség óhajának köszöni lételét? 
Pedig egész kis bibliothékát lehetne összeállítani azon 
magyar prot. egyházszónoklati termékekből, melyek kiváló 
tulajdonságaiknál fogva nem egyedül a papok, hanem a 
nagy közönség pártolására is rászolgáltak. Csak az elsőrangú 
prédikátorokat említem, minők e században Dobos János, 
Fábián Dániel, Fejes István, Fésős András, Filó Lajos, 
Fórdos Lajos, Györy Vilmos, Heiszler József Kolmár 
József, Kiss Ádám, Herepey Gergely és Károly, Kulifay 
Zsigmond, Kenessey Béla, Mitrovics Gyula, Pap Károly, 
a két Révész, Szász K., Székács József Szilády János, 
Szoboszlai Pap István, Tompa Mihály, Dicsöffy József stb. 

Érezhető hiányát látja a magyar prot. közönség, 
vagy legalább is annak az egyházi irodalom iránt érdeklődő 
része, nemkülönben a lelkészi kar egy olyan munkának, 
mely alaposan tájékoztatná az egyházszónoklat irodalmá-
ban, s fölhívná figyelmét annak kitűnőbb termékeire. Ilyen 
volna a magyar egyházszónoldat irodalmának története. 
Homilétikáink — céljuk különbözőségénél fogva — ezt 
mellőzik, egynémelyik, mint a Kun Bertalané és a Tóth 
Mihályé nyújt az egyh. szónoklat történelméről rövid 
áttekintést, mely azonban oly kevés, hogy az inkább az 
ismertek fölelevenítésére, mint a nem ismertek megtudására 
használható. — Én rendes tantárgyként óhajtanám theol. 
akadémiánkon előadatni a magyar prot. egyházszónoklat 
irodalmának történetét, a theol. seminárumoknak hagy-
ván fel a jeles prédikátorok műveinek képző olvasását. 

Az általam emlegetett történelem Írásával igaz, már 
próbálkozott Tóth Mihály, midőn 1864-ben közrebocsá-
totta > Magyar protestáns egyházszónoldat történeimé«-nek 

6o* 



első kötetét (a reformációtól a XVII. század végéig), mely 
mű nagy szorgalommal és fáradsággal van ugyan össze-
állítva, de mint járatlan helyeken a legelső úttörő teljes-
ségre számot nem tarthat. — Nemcsak" azért hézagos, 
mert sok iró szónokot névről sem említ meg, hanem 
azért is, mert a kikről szól, azoknak sem sorolja fel ösz 
szes megjelent munkáikat. — Aztán más módszert alkal-
maz ma a fejletebb ízlés és tudomány, mint a mit Tóth 
Mihály használt. — Hiányai mellett is műve nagyon be-
cses, s oly alap, melyre építeni lehet. Bő szemelvényei 
csak emelik a mű értékét. Protestáns irodalmunkra nézve 
valóban veszteség, hogy a második kötet meg nem jelen-
hetett belőle. E kisérlet egyetlen az egész magyar iroda-
lomban. Még a katholikusok is csak a kezdet kezdetén 
vannak. 1875-ben a kir. magy. tudományegyetem bittani 
kara a Horváth alapból pályázatot hirdetett ily műre, de 
az 1878-iki Új Magyar Sionban megjelent Bevezető esz-
méken kívül a pályázatnak egyéb eredményét nem ol-
vastam. 

Már csak azért is rendkívül becses lenne egy magyar 
prot. egyházszőnoklat történelmének előállítása, mert, a 
mi eddig még nincsen, vele s általa bizonyíthatná be a 
magyar protestantismus azt a nagy és jótékony hatást, 
melyet prédkátorai az irodalom nyelvére, stylusára, a 
nemzeti érzület ápolására és az egész magyar társadalom 
lelkiismeretére gyakoroltak; azt, a mit a francia Viguié 
ekként fejezett ki: »A reformátoroknál a prédikálás cse-
lekménynyé és alkotássá emelkedett a lelkiismeretre hatá-
sában: ők teremték meg a nemzeti nyelvet, irályt, a be-
szédnek méltóságát s biztosították az igazság, szentség 
és szeretet diadalát.* (Balogh F. közlése Prot. Szemle 1891.) 
Irodalomtörténetünk egekig magasztalja Pázmány szép 
magyar nyelvét, erőteljes stylusát, de bizony ő is csiszo-
latlan maradt volna, ha előzőleg a nemzeti nyelvnek 
erőt, méltóságot, zengzetességet nem szereznek azok a 
szegény, de serény prot. prédikátorok, kikről a történet 
csak futólag emlékezik meg. — Si praedicatores non 
praedicant, Pázmány et consortes non cantant — A prot. 
prédikátorok egy része a magyar nyelv legelső nyelvészei 
és nyelvtanítói voltak, így Erdösi János, Bencédi Székely 
István, Dévai Biró Mátyás, Gáhzécsi István, Bornemisza 
Péter, Szenczi Molnár Alb., Alvinczi Péter, Gr elei Katona 
István, Komáromi Csipkés György. Ezek, sok másokkal 
együtt, pallérozták nemzeti nyelvünket, melyért egy század 
alatt többet tettek és fáradtak, mint a megelőző hét szá-
zad együttvéve. — Lefordították a bibliát, magyarázták 
a görög és latin classikusokat, sőt megkezdették a kül-
földi irodalom nevezetesebb termékeit hazai nyelvünkre 
átültetni. — Az ő ajkukon, az ő műveikben szólalt meg 
először a magyar nyelv vonzó édességgel — Révész J. 
írja Szenczi Molnárra vonatkozólag: »hiszem, hogy az 
ő csontjaiból támadni fog egy nemesen bajtvívó boszú-
álló, a ki bebizonyítandja, hogy a reformáció, zivataros 
kora után nem egyik vagy másik bíboros főpap vagy 
mágnás, hanem Istennek ezen nyomorral küzdött serény 
szolgája az, a ki a komoly és szabatos magyar irodalmi 
nyelvnek korszakot alkotó munkása s egyidőre megala-
pítója volt.« Eddig még nem támadt ilyen bajvívó! — 
Az irodalomtörténet, bár prédikátoraink munkásságát kellő-
képen fél nem tünteti, mégis emléket állít nyelvünk emez 
apostolainak, midőn azon aerát, melyben éltek, -»protes-
táns korszak« névvel tiszteli meg. 

A prédikátorok egyénisége, jelleme Erdély fejedelmi 
udvaraiban nyert legpregnánsabb kinyomatot. — Azok 
a szónoklatok, melyek Alvinczi Péter, Gelei Katona 
István, Keserűi Dajka János, Medgyesi Pál, Selyei Balogh 
István és Tófeu-i Mihály a Bethlen, Rákóczy és Apaffy 

szine eiőtt az összes állami és udvari főméltóságok jelen-
létében tartottak, hatásban csak a Bossuet és Feneion 
szónoklataival mérhetők össze. — Ezeknek egy-egy pré-
dikációjuk hetekig foglalkoztatta XIV. Lajos udvarát, szinte 
esemény számba ment és a legmélyebb benyomást gya-
korolta a ledér királyra és környezetére. Erdély udvari 
hitszónokai hasonlóképen nemcsak a hit- és erkölcsre 
tartozó dolgokban, hanem olykor a politikában is döntő 
befolyással voltak. — A tűzlelkű Tófeus tanításai lángoló 
pallosként hulltak alá a szószékből, melyek hihetetlenül 
megtalálták a szívek nvilját, úgyannyira, hogy midőn 
maga a puritán püspök azokat irásba foglalni vonakodott, 
Bornemisza Anna fejedelemasszony íródeákjai jegyezték 
utánna a templomban. Ennél nagyobb bizonyíték nem 
kell a magyar prot. udvari papok hatása mellett! 

A prédikátorok nagy tevékenységet fejtettek ki az 
igének nem puszta hirdetésében, hanem a hirdetett igaz-
ságok irásba tevésében és kinyomtatásában is. Bornemisza 
Péter egymaga kiadott annyit, mint ma 20—30 prédi-
káció-író. És akkor mégsem panaszkodott senki! Kuta-
tásaim nyomán a magyar prot. egyházszónoklati irodalom 
statisztikáját a következőkben állíthatom össze: 

A XVI-ik századból korunkig fölmaradt 12 irónak 
32 müve. Legelső a Iluszár (Anaxius) Gálé 1558-tól 
(Az Úr Jézus Christusnak szent vacsorájáról való Pré-
dikációk). Az irók — két ismeretlent kivéve — egytől-
egyig a magyar prot. egyház világító tornyai, mint: 
Huszár Gál, Mélius Péter, Dávid Ferencz, Károlyi Péter, 
Bornemisza Péter, Kulcsár György, Gzeglédi György, 
Félegyházi Tamás, Tolnai Dccsi Gáspár, Beythe István, 
Sóvári Soós Kristóf. 

A XVIl-ik századból van 80 iró 133 művel. Ezek 
közül különösen termékenyek (5—6 munkával): Margitai 
Péter, Alvinczi Péter, Medgyesi Pál, Komáromi Csipkés 
György, Bátai B. György, Kölceéri Sámuel, Szathmár-
némcthy Mihály. Kiválóbb nevek: Hodászi Lidcács, Derecs-
kei Ambrus, Magyari István, Keserűi Dajka János, Szenczi 
Molnár Albert, Melotai Nyilas István, Gelei Katona 
István, Sélyei Balogh István, Martonfalvy György, Tófeus 
Mihály, Debreczeni Ember Pál, P. Pápai Ferenc. 

A XVIII-ík századból van 17 iró 19 művel. Ter-
mékenyebbek : Kecskeméty Zsigmond és Takács Ádám. 
Nevezetesebbek: Hunyady Ferenc, Szikszay György, 
Péczeli József. 

A jelen században megjelent 119 irónak mintegy 
155 műve. A legtermékenyebbek, négy vagy több kötet-
tel : Dobos János, Fábián Dániel, Fördös Lajos, Gyön-
gyössy Sámuel, Heiszler József, Kiss Ádám, Vámosi Pap 
István, Révész Imre és Bálint, Péterfy Sándor. 

E szerint a magyar iró prot. prédikátorok száma 
ez ideig körülbelől 228-ra, kiadott műveiké pedig mintegy 
339-re megy. Nem számítottam az egyes alkalmi (bekö-
szönő stb.) és halotti prédikációkat, melyek, főként a 
jelenlegi és a XVlI-ik században bőven jelentek meg. 
Akad majd bibliográfus, a ki ezekre is kiterjeszti figyelmét. 

Az eredeti beszédekhez arányítva elenyészőleg csekély 
fordítások jöttek ki, alig több mint 12. Első a Hollósi 
Gottfried fordított beszéde. (1603). Szorgalmas fordítók: 
Mihálykó János (1612, 1616) eperjesi pap, Szenczi 
Molnár Albert (Postilla Scultétika 1617, Saec. concio 
1618), Kecskeméti C. János (1620), ki számos eredeti pré-
dikációt is irt, Gombási János (1779), Mitrovics Gyula 
(Lang H.), Hetesi Viktor. — Jóval nagyobb azoknak a 
számuk, a kik külföldi jeles szónokok után dolgoztak, így 
Németi Sámuel (Dodrige), Kolmár (Sintenis), Fábián M. 
(Schweizer), Rácz K. (Kohlbrügge), Révész I. (Bobertson), 



Kovács Lajos (Gerock), Benke I. (Vaughan), Dobos János 
(Coquerel), Tompa M. (Siegel), K. Tóth K. (Spurgeon). 

A prédikációs folyóiratok és gyűjteményes vállalatok 
száma eleddig 17. Nemsokára, hogy a kath. Szentmiklósi 
Timótheus megteremtette a legelső magyar hitszónoklati 
folyóiratot Kathedrai Gyűjtemény 1790/), a protestáns sajtó 
is reáirányította e térre figyelmét. — Első enemü vállalat 
Erdélyben indult meg. Címe: Alkalmi és halotti beszédek 
Gyűjteménye. Fennállott 1799-től egész 1832-ig. — Hasonló-
képen több ideig tartották magukat: Erdélyi Prédikátori 
Tár. Szerk. Salamon József 1833—1839. Ez már azóta 
két ízben éledt fel rövid időre. Prot. Egyh. Beszédtár. 
Szerk. Margócsy J. — Papi Dolgozatok. Szerk. Fördős L. 
1849 — 1870-ig. — Evangélumi Lelkészi Tár. Szerk. 
Czelder M. 1879—1888-ig. — Prot. Pap. Szerk. Kálmán 
Dezső és Lágler S. 1879-től máig. — Gyakorlati Biblia-
magyarázatok. Szerk. Garzó Gyula 1881-től máig. A 
többiek rövidebb ideig (1—2 év) állottak fenn, sőt egy-
némelyik (Lelkipásztori Tárház. 1818. Szerk. Fábián József 
és Láczai Sz. József; Erdélyi Prot. Egyh. Tár. Szerk. 
Szász Károly és Demeter Sámuel 1857 ; Imák és Egyh. 
beszédek Tára 1862.) egészen kérész életet élt. Jelenleg 
megjelen három. 

Mennyire hátrább vagyunk e téren is az ötszörte 
kevesebb francia protestánsoknál, mutatja azon körül-
mény, hogy Franciaországban 6 folyóirat és 57 lap áll 
a protestantizmus szolgálatában. 

E rövid ismertetésből, jólehet lehetnek hiányai, anv-
nyi mégis kiviláglik, hogy prot. prédikáció-irodalmunk 
túltengése miatt panaszra még nincs okunk. Sem könyv-
ben. sem folyóiratban nem termelünk annyit, mennyi a 
multakhoz viszonyítva kétségbeejtőleg soknak, vagy a 
művelt nemzetek prot. enemű termékeihez való arányá-
ban csak elegendőnek is mutatkoznék. 

S. Szabó József. 

B E L F Ö L D . 

A jelentő Ivekről. 
A x—i egyházmegyéből alkalmam volt egy csomó 

jelentő ívet átvizsgálni, s alkalmam van ezennel konstatálni, 
hogy valamennyi hibás. Onnan van ez, azt állítják némelyek, 
mert az ív rovatozása nem eléggé világos, a hozzáadott 
Utasítás még kevésbé világos, s így az ívek kitöltése leg-
kevésbé világos. Mivel ezen állításban csakugyan van 
valami, bocsásson meg nekem jelentő ív tisztelt készítője, 
ha feltolom magamat magyarázókép, igénytelen felszólásom 
talán nem lesz ártalmára ez igen fontos ügynek. 

Az I. és II. fejezet, »Vagyon* és »Teher* nem 
szorul magyarázatra. De már a III. fejezet első pontját 
— »egyháztagokról« — sokan nem értik, hanem odaírnak 
csak úgy találomra egy kis summácskát, melynek helyes-
ségét aztán nem tudják igazolni. Holott e pont után azon 
járulékokat kell beírni egy összegben, melyeket az egyház-
tagok készpénzben fizetnek. Ugyanezen összeg részletesen 
van elsorolva a IV. fejezet »Készpénz* rovatában, alól 
pedig, a 2. pontban össze van adva, és így ezen 2. pont-
nak, és az előbbi fejezet 1. pontjának egyezni kell, ha nem 
egyezik, már hiba van a kréta körül. 

Éppen így van a dolog a III. fejezet 2. »Termény ek« 
pontjával is. Itt azon terményeket kell beírni egy összeg-
ben, melyeket az egyháztagok fizetnek, és pedig minden 
termény eleibe nem csak a mennyiséget, hanem azt is, hogy 

az a termény hektoliterenként mily árban van számítva. 
Például: 50 hl. buza á 10 korona — 500 korona. 50 hl. 
rozs á 9 kor. — 450 korona, így továbbá árpa, kukorica stb. 
Az összes érték után beírandó az összeg. Mivel pedig 
ezen összes érték a IV. fejezet »Terményt értékben* rovatá-
ban részletesen van elsorolva, s alóla a 2. pontban össze-
adva : tehát ezen két összegnek ismét pontosan egyezni 
kell, éppen úgy, mint a készpénznél. A mely egyházban 
a politikai község, vagy patrónus ad terményt, azt vagy 
külön pontokban, vagy a Vegyesek-ben kell kitüntetni, de 
az egyháztagok által fizetett terményekkel semmiképpen 
össze nem keverni. Hogy pedig a termények árát hekto-
literenként is kitétetni kívánom, annak oka az, mert némely 
atyámfia, arra számítva, hogy a bizottságok az árak kiszámí-
tásával vesződni nem fognak, még a maiaknál is alacsonyabb 
árakat vesz fél, valószínűleg azért, hogy minél kisebb 
legyen a jövedelem, s minél nagyobb a deficit. 

A Szükséglet I-ső pontja sok zavarra ad alkalmat.. 
Mivel az Utasítás semmi utasítást nem ad, beírják tehát 
a lelkészek e pont után az összes lelkészi fizetést, úgv, 
a mint az a jelentő ív utolsó lapján ki van tüntetve. Úgy 
de ebben az összes fizetésben benne van a stóla és a segély 
is, pedig sem a stólának, sem a segélynek a Jövedelem-
ben nincs fedezete. Vagyis: az egyháznak e címeken egy 
fillér bevétele sincs, a mit pedig be nem vesz, azt ki sem 
adhatja. így van a dolog a kántori díjjal is azokban az 
egyházakban, melyekben kántori teendőikért csupán stóla 
van beírva. Tehát következőképen kell eljárni: »Tiszti 
fizetések« lapján a lelkészi fizetéseket össze kell adni a 
stóla felett, a tanítói fizetéseket össze kell adni a segély 
felett, s az ekként előálló összegeket be kell írni a Szük-
séglet alatt levő 1. és 2-dik pont után. Igy a Szükséglet-
ből a stóla és segély kimarad. Az összes lelkészi és ösz-
szes tanítói fizetések csupán a »Tiszti fizetések* lapján 
szerepeljenek (az Adó és »Egyéb* levonása után) ezen 
tétel után: marad összes érték. Ez az egyedül helyes el-
járás. Ha máskép cselekszünk, a jelentő ív irreálissá 
válik. Például: számtalan kis egyház van olyan, melyek-
ben körülbelől annyi a bevétel, mint a kiadás. Ezekben 
tehát a Jövedelem és Szükséglet közt alig van különbség. 
De írjon az ilyen egyház a Szükséglet alá 100 korona 
stólát a lelkészi, 50 korona stólát a tanítói fizetések ösz-
szegébe, vonja ki ekkor a Jövedelmet — mert ez lesz 
a kisebb — a Szükségletből: azonnal elő áll 150korona 
állandó deficit. Pedig soha sem volt deficitje, ha csak 
nem valamely szűk esztendőben, de a mit kipótolt a bő év. 

A többi pontok nem kívánnak magyarázatot. Csupán 
a IV. fejezet hányan és egyenként rovatain akadnak fel 
a legtöbben, s nem tudnak rajta eligazodni. A dolog 
igen egyszerű. Üresen kell hagyni az egyenként rovatot, 
s nem származik belőle semmi baj, csak a többi rovat 
legyen híven kitöltve. 

A domesztikát sem a Jövedelemben, sem a Szükség-
letben felvenni nem kell, csak a rovatban kimutatni rész-
letenként és összegben. 

Ennyit láttam jónak közzétenni ezúttal csak hama-
rosan, mert a dolog sürgős. Nem is aggatok tovább. 
Csupán egy megjegyzést teszek még, bár félek a — darázs-
fészektől. Szükségesnek tartom t. i. hogy a futván-futó 
egyházmegyei bizottságok, midőn a helyszínén megjelen-
nek, kérjék elő az adózók lajstromát és a gondnoki szám-
adást, s ezekből szerezzenek magoknak meggyőződést a 
jelentő ív adatainak helyességéről. Ezt pedig nem azért 
tartom szükségesnek, mintha lelkésztársaim pontosságában 
talán kételkedném. Ah dehogy! Hanem . . . hát . . . mégis 
mégis. . . . Van a kezeim közt egy jelentő ív, még pedig 
egy népes, és tehetős tagokból álló egyházból, melyen a 



Jövedelembe a termények értékének csak egy harmada 
van felvéve. De mivel ezzel a *— hogy úgy mondjam — 
sikkasztással még nem állott elő a kivánt nagyságú deficit, 
hát kapja magát a jelentő ív készítője, csak úgy brevi 
manu odakanyarint a Szükséglet alá a lelkészi fizetéshez 
1200 koronával többet, mint a mennyi a »Tiszti fizeté-
sekénél a lelkész összes járulékaképen. Sikerült is ek-
ként 2000 korona rendes évi hiányt szerencsésen kisütni. 

Nohát mikor ilyenek történnek, csakugyan szüksé-
ges, hogy a bizottságok nagy skrupulózitással járjanak 
el, hogy mindenik ív a valódi és tényleges állapotot 
tüntesse ki. Ellenkező esetben attól lehet félni, hogy ha 
a helytelenül kitöltött, s a bizottságok rostáján is minden 
helytelenségeikkel keresztülment jelentő ívekből valaki 
a magyarországi egyetemes református egyház vagyoni 
képét akarja megrajzolni, attól lehet félni, mondom, hogy 
az nem lesz tiszta kép, hanem valami —• freskó. 

Dőczy József, 
ref. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Lelkészi vizsgálatok. Zelenka Pál püspök úr 

felhatalmazása folytán közzéteszem, hogy az ez évi lel-
készi vizsgálat Eperjesen szept. 17-én d. u. 3 órakor fog 
tartatni. Ezen vizsgálatra jelentkezzenek a tiszakerületi 
illetőségű, szakvizsgát tett hitjelöltek, kivévén, ha más 
kerületben nyertek alkalmazást s azon más kerületi hit-
jelöltek, a kik a tiszai kerületben akarnak alkalmazást 
nyerni. Eperjes, Mayer Endre, theol. dékán. 

* Budapesti theologiai akadémiánkon 1. A 
volt Il-od éves hallgatók az alapvizsgát szept 5-ik napján 
fogják letenni. 2. A volt UI-ad évesek a tanító-képesítési 
vizsgát szeptember 3. s köv. napjain teszik le Nagy-
Kőrösön a tanító-képezdében, szeptember 2-án jelentkez-
zenek ott a képezde igazgatójánál. 3. A jövő iskolai év 
szeptember 6-án délelőtt 9 órakor nyittatik meg a nagy 
teremben, az előadások szeptember 7-én délelőtt 8 órakor 
kezdődnek; a convictusi kosztozás pedig szeptember 6-án 
délben nyílik meg. 4. A javító- és pótvizsgák szept. 10. 
és 12-én tartatnak. 5. Az újonnan belépő növendékek 
a felvételért és jótéteményért való folyamodványaikat 
augusztus 31-én délig adják be az igazgatóhoz: a később 
érkező folyamodványok a jótétemények kiosztásánál nem 
vétetnek tekitetbe. Régi növendékeknek nem kell folyamodni. 
Budapest, 1894. aug. 14. Sző/s Farkas, akadémiai 
igazgató. 

* A gyülekezetek köréből. Péczelen az új lelkész 
György László, példás tevékenyseget fejt ki az elhanyagolt 
eklézsia ügyeinek rendbehozásában. Télen át tartott vallá-
sos estélyekkel, felolvasásokkal egész új életet öntött az 
ellanyhult egyháztagokba, a felbuzdult, egvházias szellemet 
pedig szép sikerrel az egyház külső építgetésére irányítja 
Ujjá építtette a lelkészi lakot, a templom mellé pedig 
csinos tornyot emeltetett. Mindezt az egyháztagok önkénytes 
adományaiból. Most legutóbb a Péczelen és környékén 
nyaraló művészek és más műértők bevonásával fényesen 
sikerült hangversenyt rendezett, a befejezéséhez közelgő 

torony költségeire. A hangverseny a jelzett célra 200 frtot 
jövedelmezett. A tevékeny lelkipásztor sikereihez benső 
örömmel gratulálunk! 

* Tanfelügyelők a kultuszminiszternél. Minap 
tisztelegtek a tanfelügyelők báró Eötvös miniszternél. Ve-
zetőjök és szószólójuk Tóth József volt, ki beszédében 
kiemelte, hogy a tanfelügyelői testület 25 évi fennállása 
óta sem anyagi sem szellemi tekintetben nem haladt, 
sőt stagnálásnak indult, a minek orvoslását kérik és vár-
ják az új minisztertől. A miniszter válaszában megígérte, 
hogy a tanfelügyelet elzsibbadásának megszüntetését fel-
adatának fogja ismerni, s különösen azt szeretné elérni, 
hogy a tanfelügyelői állás olyan hivatás legyen, mint a 
minőnek atyja gondolta, hogy t. i. ne csak a hivatalos 
akták elintézésében álljon, hanem rendező, tanácsadó és 
segítő feladatának is eleget tegyen kint az életben. A mi 
a javítás módját illeti, ne várjanak tőle általános rendele-
tek útján való elhamarkodott reformot. Az iskola sokféle 
ügyeit egyformaságra törekvő intézkedésekkel elintézni 
nem lehet. Még a legfontosabb kérdésekben, mint a minő 
pl. a nemzetiségi kérdés, sem tudtunk eddig oly egységes, 
általános eljárást megállapítani, a mely mindenütt s min-
den esetben biztosan kijelölné a helyes utat. Megállapít-
hatjuk az elvet, a melyet az egyes esetek sokféleségéhez 
mint vezéreszmét alkalmazni akarunk. Ez pedig nem lehet 
más, mint minden erővel arra törekednünk, hogy iskolánk 
a magyar hazának hü és müveit fiakat neveljen. Ez 
eszme szolgálatában erőnkhöz mérten meg kell tennünk 
mindent, de mindent úgy, hogy az egyes állampolgár ér-
zelmét ne sértsük, nehogy az iskola, melynek igazi fel-
adata a békéltetés, a nemzetiségi izgalmak és békétlensé-
gek szülőhelyévé váljék. Úgv kell eljárnunk minden isko 
Iában, hogy az ország törvényeinek érvényt szerezzünk, 
de a mellett fájdalmat ne okozzunk azoknak, a kik nem-
zetiségi szokásaikhoz ragaszkodnak Az iskola nemzetiségi 
kérdéseiben nem általános rendszabályokkal fogunk rendet 
teremteni, hanem akkor, ha a bár legkisebbnek látszó és 
sokszor mégis nagyon kényes esetekben kellő tapintattal 
intézkedünk s lehetőleg nem cselekszünk mással olyat, 
a mi fájna nekünk, ha velünk történnék meg. 

* Tanári jubileum Nagy-Kőrösön. Csak most 
értesültünk arról a szívélyes ünnepélyről, melyet Oláh 
Károly nagykőrösi zenetanárnak ottani működése 30-ik 
évfordulója alkalmából minap rendeztek nagykőrösi volt 
tanítványai. A jubiláns tanárt először H. Kiss Kálmán 
üdvözölte igen szép beszédben, találóan méltatva a jubi-
lánsnak tanári és zeneírói működését a lefolyt 30 év 
alatt, s fölemlítve, hogy tanítványai és tisztviselői lOOf'rtos 
alapítványt gyűjtöttek tiszteletére. Majd a főgimnázium 
nevében Ádám Gerzson, az egyháztanács nevében meg 
Filó Lajos lelkész üdvözölték, mire az ünnepelt meg-
hatottan válaszolt. Az ünnepélyt a képezdei ifjúság által 
elénekelt »Mi zengi túl a bérceket ?« kezdetű szép dal 
zárta be. Az egyháztanácsból, tanári karokból, tanuló 
ifjúságból, volt tanítványokból előkelő, de nem nagy 
számú közönség volt jelen az ünnepélyen. — Dadai Oláh 
Károly szatmári fi- és debreceni nevelés. Előbb Derecs-
kén volt orgonista-kántor, később 1864 óta Nagy-Kőrö-
sön a tanítóképezdében és a főgimnáziumban zene- és 
énektanár. Szorgalmas tanár, alapos zenész, jeles zenészeti 
író. Szakértő az orgonakészítés terén, a miről ama szám-
talan orgonavizsgálat és felülbirálat tesz bizonyságot, me-



lyet az ország különböző részeiben végzett. Isten éltesse 
még sokáig az elhanyagolt egyházi zene és zenei képzés 
felvirágoztatására! 

* Iskolai értesítések. A budapesti ev. ref. főgim-
náziumban (IX. ker., Lónyay-utca 4. sz.) az 1894/5-dik 
iskolai évre a beiratások szeptember 1 , 2., 3 , 4-én lesz-
nek, és pedig 1-én a még nem jelentkezett régi növen-
dékek és a protestáns vallásúak, a következő napokon 
pedig más vallásfelekezetüek jegyeztetnek be. A magán-
vizsgálatok, valamint a javító vizsgálatok is a beiratások 
ideje alatt, de különösen szeptember hó 3-án délelőtt 
fogadtatnak el. Az igazgatóság. — A sárospataki főisko-
lában, az akadémiában épen ügy, mint a gimnáziumban, 
a beiratások az 1894/5. iskolai évre szeptember 1-én kez-
detnek meg s tartanak 8-ikáig azzal a megjegyzéssel, 
hogy a gimnáziumba a négy első napon csak protestáns 
tanulók vétetnek fel, szeptember 5-től azonban más vallás-
felekezetüek is felvétetnek 65 létszámig. A magán-, pót-
és javítóvizsgálatok augusztus 28., 29 . 30. és 31-dik 
napjain fognak megtartatni. Az igazgatóság. — Az eper-
jesi tv. főgimnáziumban a beiratások szeptember 1-től 
szeptember 3-ig bezárólag tartanak s az előadások szept. 4-én 
kezdődnek. A főgimnázium a jövő tanévben is mindenben 
a nm. m. k. vall. és közokt. minisztérium közvetlen veze-
tése alatt álló gimnáziumokban érvényes tantervet fogja 
követni, és így az 1890. évi XXX. t.-c. értelmében a 
görög nyelv tanítását pótló tanfolyam, mely a most lefolyt 
tanévben már a négy felsőbb osztályban életbe volt léptetve, 
a következő 1894/95 tanévben is — a görög nyelv tanítása 
mellett — a törvénykövetelte módon lesz berendezve. A 
coll. jótéteményekben (tandíj- és tápdíjelengedés és ösztön-
díj) a tanulók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülnek. 
— Az eperjesi ev. theologiai intézetben az 1894/5. iskolai 
évre szóló beiratások szept. 1—9-ig tartanak. Ezentúl 
kellő igazolás mellett három napig a dékán, szeptember 
végéig pedig a tanári kar vehet fel egyeseket. Az inté-
zetbe lépők a főiskola összes jótéteményeiben részesül-
hetnek, ha a hozzájok kötött feltételeknek megfelelnek, 
míg más részről a tanári kar mindent elkövet, hogy a 
gondjaira bízott ifjak szellemi, erkölcsi s társadalmi tekin 
tetben hazafias s vallásos szellemű nevelést kapjanak. A 
kollégium konviktusának tagja minden főiskolai tanuló 
lehetvén, annál inkább lehetnek tagjaivá a hittanhallgatók, 
kiknek majdnem mindegyike jótéteményes, a mennyiben 
azonkívül, hogy mint ökonomus, vagy szeniorok ingyen 
ebéd és vacsorában s illetőleg ebédben részesülnek, 
még 10—30 frtig menő elengedést nyernek az egy évre 
járó 62 frtnyi ebéd és vacsoradíjból íaz ebéd díja egész 
évre 38 frt). Tandíj fejében egész évre 10 forint 50 kr. 
fizetendő, de ez a szorgalmas s jeles tanulóknak, ha érte 
folyamodnak, elengedtetik. A felvétel feltételei: érettségi 
bizonyítvány s illetőleg azokra nézve, kik már hittan-
hallgatók voltak az előző theol. tanulmányokat igazoló 
okmányok. Netáni közelebbi tájékozást ad Mayer Endre, 
a theologia ezidőszerinti dékánja. 

* A soproni evang. főiskola köréből írják: A 
dunántúli ág. ev. egyházkerület iskolai nagybizottságnak 
Karsay Sándor püspök elnöklete alatt ülése volt aug. 8-án 
A bizottság intézkedett, hogy a főgimnáziumi tanárok az 
állami tanárokkal mindenben egyenlő javadalmazásban 
részesüljenek. Rendszeresítették a görögpótló tanfolyamot 
és erre a tanszékre Vojtkó Pált választották meg tanárnak. 
A közoktatásügyi miniszter állal kinevezendő rajztanári 
állásra Zorányi Lajost jelöltek. A főgimnázium átalakítási 

munkálatai is közel vannak a befejezésökhöz. A régi 
kopott épületből díszes épületet csináltat az egyházkerület, 
melyet a költségek fedezésében az állam 35 ezer frttal 
segít. Az új iskolai évet a munkálatok teljes befejezése 
után, valószínűleg csak szeptember derekán, nyitják meg. 
A hírneves főiskola gyarapodását jelző eme tényeket csak 
örömmel fogadhatja a tanügy minden barátja. 

* Felvétel a nagykőrösi tanítóképezdébe. A 
nagykőrösi és dunamelléki ev. reform, tanítóképző intézetbe 
olyan ép testű növendékek vétetnek föl, kik a 15 ik évet 
már meghaladták s kiknek a magyar nyelv, számtan, 
földirat s a történelem ismeretében annyi jártasságuk 
van, a mennyit a gimnázium, reál- vagy polgári iskola 
négy alsó osztályában meg lehet szerezni. A belépni kivánó 
növendék erről vagy iskolai bizonyíványt tartozik előmutatni 
vagy fölvételi vizsgálatnak kell magát alávetnie, egyszer-
smind igazolnia egy nyilatkozattal szülői beleegyezését, 
továbbá orvosi bizonyítványnyal testi épségét, végre kereszt-
levéllel életkorát is. A tanév kezdete 1894. szeptember 1. 
A beiratások szeptember 1—5 napjáin történnek; az 
ünnepélyes megnyitás szeptember 6 án. A tápintézet szin-
tén szeptember 1-én nyílik meg, melybe a tanképezdei 
növendékek, mint jótéteményesek vétetnek föl, ebéd és 
vacsoráért 5 frt 50 kr., ebédért 3 frt 50 kr, tápdíj fizetése 
mellett; megjegyeztetvén, hogy szegénysorsú jó magán-
viseletű szorgalmas növendékek tápdíjelengedésben is 
részesülnek. Van egy szomorú keresetforrás is, a temetés. 
Egy másodéves havonta 1—2 frtot, sőt 3-at is megkeres 
a temetéssel. Ösztöndíjak is vannak. A tanfolyam négy 
éves. Nagy-Kőrös, 1894. augusztus 8-án. Az (V. ref. tan. 
képezdei igazgatóság. 

* Irodalmi értesítés. Hetesy Viktor ó-moravicai 
lelkész következő értesítésére felhívjuk az érdeklődők figyel-
mét : »Kedves Lelkésztársaim! * Franciából dolgozott 
Egyházi beszédeim 111. és IV. kötete megmaradt példá-
nyait beszedvén a könyvkereskedőtől, magam árusítom 
el azokat leszállított áron: III. köt. Beszédvázlatok 1 frt 
20 kr. h. 50 kr. IV. köt. Ünnepi beszédek és vázlatok 
1 frt 20 kr. h. 50 kr. Továbbá becses figyelmökbe aján-
lom a Lapok által is nagy elismeréssel birált vasárnapi, 
innepi és alkalmi imáimat fűzve 1 frt 50 kr., díszes, 
kötésben 2 frt. A 2 frt vagy 2 frt 20 krt utalványozók-
nak portomentesen küldöm meg és mellékelek két füzetke 
gyászbeszédet; egyik a Kossuth felett tartott gyászbeszéd. 
Hogy pedig senki se csalódhasson mások bírálata által, 
kijelentem, hogy Imáimat egy hét alatt visszafogadom s 
az érte küldött pénzt visszautalványozom. Ó-Moravicza 
(Bácsmegve), 1894. augusztus 3-án. Hetesy Viktor, ref. 
lelkész. 

* Gyászrovat. Füstös János botykai (Baranya m.) 
lelkésztársunk neje, szül. Boda Ida asszony aug. 1-én 
elhunyt. Férje és két kiskorú árvája gyászolja. Béke 
hamvaira! 

Hibaigazítás. E Lap 32-ik számában a kisújszállási elemi 
fitanítói állás fizetése nyomdai hibából 640 frt törzsfizetésre van 
téve 540 frt helyett. 

* Az egyházi Lapokat tisztelettel kérem ezen sorok köz-
lésére. H. V. 



A D A K O Z Á S . 
A törteli ref. egyház és iskola alapjára befolyt 

adományok: I. Tóth Sándor által rendezett mulatság tiszta 
jövedelme: 182 frt 80 kr. Felülfizettek: Antos János 10 frt, 
Schlesinger Soma 10 frt, Fitos Vilmos 3 frt, Ny. Szabó 
Ferencz 3 frt, B. Molnár Sámuel 3 frt, Kósik Pál 3 frt, 
Bazsó Lajos 3 frt, Váradi Dávid 3 frt, Tarnay Gézáné 3 frt, 
Dayka Balázs 2 frt, Sántha Ferenc 2 frt, Biczó Bálint 2 frt, 
özv. D. Balogh Jánosné 2 frt, Takács József 1 frt 50 kr., 
Bosenfeld Károly 1 frt 50 kr., Makkay János 1 frt, Rupp 
Frigyes 1 frt, Mayer M. .1 frt, Kernács Sándor 1 frt. 
Mészáros Sándor 1 frt, Hoffér'László 1 frt, Grünvald és 
Eisler 1 frt, Kaszap Józsefné 1 frt, Márton Ádámné 1 frt, 
Vaikó Antalné 1 frt, Dömötör Juliánná 50 kr., Ádám 
László 50 kr., Lipthay György 50 kr., Beöthy Béla 50 kr., 
dr. Maybaum Sándor 50 kr., Gáli Sándor 50 kr., Szekér 
Sándor 50 kr., Tömösközi Gerzson 50 kr., Fehér Pál 50 kr , 
Moldován János 50 kr., Szegedi Péter 50 kr., Oláh Jó-
zsef 50 kr., Kapu József 20 kr. II. Tóth Sándor gyüjtö 
ívére 26 frt 50 kr. Ehhez járultak : id. Nagler testvérek 2 frt, 
N. N. (Czegléd 50 kr., Biczó Elek 2 frt, Koszorús Gyula 1 frt, 
N. N. 1 frt, Pollák Henrik 1 frt, dr. Maybaum Sándor 1 frt, 
dr. Maybaum Sándorné 1 frt, N. N. 5 frt, Ballay Győző 1 frt, 
Koszorú Lajos 1 frt, Baranvi Ferenc 10 frt. III. Bálint 
Károly gyűjtő ívére. 39 frt 70 kr. Ehhez járultak: özv. Sós 
Mihályné 70 kr., Rosenfeld Károly 10 frt, Molnár Pál 
molnár 4 frt, Schlesinger Soma 25 kr. Az eddig begyült 
adományok összege, e becses Lap f. évi 12-ik számában 
kimutatott 794 frt 41 krral együtt kitesz : 1043 frt 41 krt. 
Fogadják a kegyes adakozók hálás köszönetünket Törtei, 
1894. Bálint Károly ref. h. lelkész. 

Pályázat tanári állásra. 
A gyönki ev. ref. algimnáziumban f. évi szeptember 

1-én elfoglalandó tanári állásra pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó tanár tanítani köteles a földrajzot 

az I—III. osztályban, a történelmet a III —IV. osztályban, 
a természetrajzot a IV. osztályban s még a vallástant 
két osztályban. 

Rendes tanár évi fizetése 800 frt, 120 frt lakbér és 
40 frt ötödéves pótlék. Valószínű, hogy ez a fizetés rövid 
idő múlva tetemesen emeltetni fog. 

Okleveles pályázó hiányában a helyettes tanár alkal-
maztatik 800 frt évi fizetéssel s kilátással arra. hogy 
oklevele megszerzése után rendes tanárrá választatik. 

Ha a megválasztott tanár a tornát tanítani képes, 
e tanításért külön díjazást nyer. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott rendes tanár az országos közép-

iskolai tanári nyugdíjintézetnek tagja leend. 
A pályázók a gimn fentartótestület elnökéhez cím-

zett folyamodványukat okmányok csatolásával folyó évi 
augusztus 24-ig a gimnázium igazgatójához adják be. 

A gimn. fentartótestület elnökének megbízásából: 
GyÖnk, 1894. augusztus 1. 

Varga István, 
2—2 gimnáziumi igazgató. 

P á l y á z a t . 
A szatmár-németi ev. ref. felsőbb leányiskolánál 

megüresedett következő állásokra pályázat nyittatik, illetve 
a pályázati haláridő f . év aug. 24-ig meghosszabbíttatik. 

1 Számtan természettani, 
2. Magyar nyelv és irodalmi tanszékre. 
3. Német-francia nyelvmestemöi állásra. 
Pályázhatnak a két előre középiskolai vagy polgári 

iskolai képesítéssel bíró ev. ref. vallású tanárok, tanárjelöl-
tek és tanítónők. Fizetés: ha férfi tanerő választatik: 800 frt, 
tanítónőknek 650 frt. 

A nyelvmesternői állásra, mely bentlakással lesz 
összekötve. Pályázhatnak ev. ref. vallású nyelvmesternői 
oklevéllel bíró tanítónők. Fizetés: 500 frt. 

A megválasztott egy próbaév után állandósíttatik. 
Pályázati kérvények Jákó Mihály ig. tanácsi elnökhöz 
küldendők Szatmárra. 

Szatmárt, 1894. aug. 4-én. 
Jákó Mihály, 

2—2 ig. tan. elnök. 

Pályázati hirdetés. 
Pápán az egyházkerületi jellegű ev. reform, leány-

nevelő intézet vezérnevelÓnöi állására pályázat hirdettetik. 
Az ezen állásra alkalmazottnak kötelessége leend 

az egyelőre 20 növendék befogadására berendezett intézet 
összes belső ügyeit vezetni, a növendékek testi és lelki 
harmonikus fejlődésére felügyelni, az intézetből a polgári 
leányiskolába járó növendékeket iskolai teendőik végzésében 
segíteni és ellenőrizni, a házi nevelésben részesülőket a meg-
felelő tárgyakban oktatni s az összes növendékeket a 
német, illetve francia nyelvben gyakorolni. 

Az egy évig ideiglenes minőségben működő nevelőnő 
fizetése az intézetben nyerendő lakáson és teljes ellátáson 
kívül 400 o. é. frt, negyedévenként előre fizetve, mely 
állandósítás esetén 600 frtig emelkedhetik. 

Pályázhatnak ev ref. vallású okleveles nevelőnők, 
vagy polgári iskolai tanárnők, a kik a német és francia 
nyelvben teljes jártasságukat s a zene elmeiben való 
ismeretüket igazolni tudják. 

A megválasztott állását f . év szept. 1-én tartozik 
elfoglalni s azon az iskolai év végéig megmaradni. 

A kellően — képesítési-, s az eddigi működéséről 
szóló okmánynyal, a testi egészséget és épséget igazoló 
orvosi biznyítványnyal, keresztlevéllel — felszerelt pályá-
zati kérvények Kis Gábor ev. ref. lelkészhez, mint az 
intézkedő bizottság elnökéhez f . év aug. 26-ig Pápára 
küldendők. 

Pápán, 1884. julius 26. 

Kis Gábor, 
biz. elnök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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• Egyes szám ára 20 Jer. 

Református szegények és árvák. 
II. 

A mikor arról beszélünk, hogy a szegénye-
ket és árvákat segélyezni akarjuk, az első kérdés 
az : miért s a második az : hogyan ? 

Egyik kérdés a másikkal, egyik kérdésre 
adott felelet a másik kérdésre adott felelettel 
függ össze. Sokan az első kérdésre azt felelik, 
hogy azért segélyezzük a szegényeket, mert divat, 
mert kiteszik nevünket az újságba, mert igen 
tetszetős ürügy a mulatozásra. A református 
egyház most azelőtt a veszély előtt áll, hogy azt 
a feleletet adja : azért segítem a szegényeket és 
árvákat, mert „muszáj". Mert kivételek lehetnek 
ugyan, de azt senki nem mondhatja, hogy egy-
házunk tagjainak csak nagy többségében is meg 
volna a szegények segélyezésének igazi, keresz-
tyén indító oka. Ha meg volna, akkor azok, a 
kiknek nagyon sok van, sőt még azok is, a kik-
nek bőven meg van az elégséges, nem várták 
volna a szabályrendeletesőt, a mely az egyházi 
élet felvirágoztatására nézve rendesen annyit 
szokott használni, mint a mennyit, teszem, a 
rendjeleső használ az államóletben, a mikor arról 
van szó, hogy a nép nagyon szegény, elkedvet-
lenedett ós elkeseredett. 

Bizony, ha a szivek ós lelkek el nem szá-
radtak volna, ha a modern élet árja el nem 
ragadta volna a reformátusokat is, ha a hit-
cikkek által alkotott külső keretből a keresztyén 
hit ós könyörületesség ki nem veszett volna, ha 
a finom kétely durva kételylyé nem változott 
volna, mely nemcsak nem hisz a Krisztusban 
és a mennyben, hanem kárpótlást is kór, s kö-
vetel földi gyönyörűségek ós élvezetekben az 
elveszett boldogságért: óh akkor ezren és száz-
ezren indultak volna a szegények, árvák, özve-
gyek, siketek ós vakok keresésére és azt mond-
ták volna nekik : Ti szegény éhezők, jertek, majd 
megelégítünk! Ti ruhátlanok, majd felruházunk! 

Ti betegek, majd ápolunk ós gyógyítunk. Ti 
utonjárók, majd menhelyet adunk ! Ti vigaszta-
lanok, majd hirdetjük nektek az evangéliumot! 
Hiszen akármennyit fáradunk is értetek, akár-
mennyit megvonunk is magunktól, akármennyit 
vesződünk is veletek, az mind semmi ahhoz a 
csudaszeretethez képest, mely abban lakozott, 
a ki elhagyta érettünk a mennyet, hogy nekünk 
oda utat készítsen, a ki szegónynyé lett, s az ő 
fejét nem volt hova lehajtani, hogy minket gaz-
dagítson, a ki meghalt, hogy minket megszaba-
dítson. Hiszen, ha ezt a csudaszeretetet még az 
angyalok is csudálják, mennyivel inkább késztet 
ós kötelez az bennünket, a kikért az Idvezítő 
szenvedett, hogy az ő nagy gondolatait megvaló-
sítsuk s a szegények ós gyámoltalanok gondját 
felvegyük, nem azért, hogy e munkánkért haszon-
talan, múló élvezeteket várjunk jutalmul, hanem 
azért, mert nekünk boldogságot, erőt s gyönyö-
rűséget ád az a tudat, hogy mi a földre szállott 
Isten munkatársai lehetünk. 

De fájdalom, kevesen éreztek és szóltak 
így. Épen azért a református jótékonyság sem 
volt eddig oly erőteljes, oly őszinte, oly szeretet-
teljes, mint a milyennek, lennie kellett volna, 
hanem magán hordta a jelenkori divatos jóté-
konyságnak minden kárhozatos jelét. A jótékony-
ság is sporttá lett a kezeink között. Jótékony-
kodtunk, ha a nyomor elibénk tolakodott, mert 
tetszett a keresztyénség csilláma, de nem men-
tünk utána a szegényeknek, nem kerestük fel 
azokat, a kiknek rossz, piszkos lakásuk van, a 
kiknek gyermekei félrongyban járnak s a kik 
nem jutottak még annak tudatára, hogy nekik 
is joguk van a jóléthez, mert a Krisztus sze-
relme nem szorongatott. Alamizsnát adtunk a 
koldusoknak, de nem segítettünk a kis ember-
nek s nem akadályoztuk meg, hogy el ne adó-
sodjék, tönkre ne menjen, mert nem volt ben-
nünk hit, a mely szeretet által munkás. Részt 
vettünk a szegények javára rendezett táncvigal-
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makban s nem vet tük észre, hogy mily vesze-
delmes lejtőre ju to t tunk, a mikor azoknak segí-
te t tünk, a kik eszmékért ós kötelességérzetből 
adakozni nem tudnak, a kik elaltatták a lelki-
ismeretet s elhitették az emberekkel , hogy az 
élvhajhászat megnemesedik, ha a r ra a jótékony-
ság leplét borí t juk s a kik a családot fenntar tó 
apákkal megutá l ta t ták az egész jó tékonykodást 
s csalogatták szép jelszavakkal az embereket , 
hogy tovább nyújtózzanak, mint a takaró ér. 
Óh bizony a jó tékonyság nevében mi is csak 
élvezni aka r tunk s odadobtuk a fillért a nyomo-
rul taknak, míg mi ruhákra , pezsgőre, ká r tyára 
csak úgy dobáltuk a pénzt. Nem hatot t meg a 
nyomor látása minket sem, nem indul tunk szá-
nalomra ós könyörületességre, mer t ha indul tunk 
volna, akkor a szegényekkel foglalkoztunk volna, 
velők szóba áll tunk volna, nemcsak testök, de 
leikök baján is igyekeztünk volna segíteni. Be-
t aka r tuk a sebeket egy-egy adománynyal , mint 
fényes rongygyal, ele nem gyógyítottuk meg 
azokat. Leráz tuk a nyakunkról a szegényt, ele 
nem szeret tük. Adtunk neki valamit, hogy men-
jen el és minket ne háborgasson. Nagyon ter-
mészetesen, ha te t tünk is így valamit a szegé-
nyek érdekében, oly gépiesen, oly szokásszerűleg, 
oly bágyadtan tet tük, hogy segítők toborzására , 
a Krisztusér t és Krisztusnak tartozó kötelessé-
gek á tp lántá lására másokba s a Krisztusi könyö-
rülő szeretet ható erejének ál talánossá té telére 
vajmi keveset gondoltunk. 

Valóban, ha meggondoljuk, hogy mily igen 
kialudt egyházunkban a könyörületesség tüze, 
hogy mily keveset törődik egyik ember a má-
sikkal, egyik egyház a másikkal s hogy mily 
kevés é rzékünk van a bűnös nyomor iránt, hogy 
érzéketlenül, sőt hazaf iságunkban s a képzelt, 
erős, okos ós jó magyarságunkban büszkélkedve, 
tud juk nézni, hogy a magyar leányok tízezrei, 
ha nem százezrei miként adják el testöket ós 
lelküket a Sá tánnak s a magyar ifjak nagy része 
miként megy át betegségeken, a melyek meg-
mérgezik a jövő nemzedéket : hát bizony kény-
telenek vagyunk megvallani, hogy csak a nevünk 
evangélium szerint reformált keresztyén, de még 
nem vagyunk igazán keresztyének. És engem 
ne vigasztaljon és ne akar jon senkit azzal el-
némítani, hogy az a bűnös nyomor más népek-
nél is megvan ! Mit használ az nekem, ha a 
szomszédom háza ég, ha a magam kedves gyer-
mekei t az égő zsarátnok megemésztet te ? ! 

Itt az ideje,, hogy magunkba szálljunk, hogy 
bűneinket megbánjuk s megér tsük, hogy a sze-
gények ós árvák ügyében hozott zsinati hatá-
rozat épúgy lehet az utolsó ütés egyházunk épü-
letére, a mely a tagok elégedetlenségét a végsőig 

fokozza, mint alap, a melyen megvetve lábainkat, 
egyházunkat élő organizmussá, valódi keresztyén 
közösséggé alakíthatjuk át. 

Mit tegyünk h á t ? Mindenek előtt a j tóinkat 
bezárolva, t i tkos kamará inkban tusakodjunk az 
Istennel s kiál tsunk E s d r á s s a l : Uram, ha csak 
bűne inkre gondolnánk, nem mernénk hozzád 
szemeinket felemelni. Azután pedig emlékezzünk 
meg az Úr irgalmasságáról , a mely napkelettől 
napnyugot ig van s nagy könyhullatások között 
esedezzünk olyan hitért , a mely a hegyeket is 
kimozdít ja helyökből. Ha peclig kételkedéseink 
vagy közönyösségünk gáta t vetnek és nem en-
gednek nagy buzgóságosan könyörögni, jusson 
eszünkbe annak az Ígérete, a ki sohasem hazu-
dott s azt mondot ta : A mit kértek az én nevem-
ben,, megadja azt néktek az én mennyei Atyám. Es 
jusson eszünkbe az a dicső szóza t : Teljes hata-
lom adatott nekem mennyen és földön. E szó ereje 
hasson át könyörgósünkben s dacára minden 
eddigi e redményte len fáradozásainknak, dacára 
viszonylagos szegénységünknek, dacára minden 
kételynek, k i á l t sunk : Uram! nem bocsátunk el 
addig tégedet, míg meg nem áldasz bennünket! 

A mely pil lanatban a re formátus lelkészek 
imával fognak hozzá a szegények ós árvák ügyé-
nek felvételéhez, abban a pi l lanatban elmúlnak 
a régiek s a lelkészek, a kiknek vállát leeresz-
kedve vereget te meg eddig a Világi Úr s a kiket 
a nép nem lelkészeinek, hanem ügyes-bajos 
dolgai elintózőinek tar tot t , apostolokká alakul-
nak át, hősökké, a k iknek hite meggyőzi a vilá-
got s Isten gyermekeivé, a kik vha nyomorgat-
tatnak is, de meg nem szoríttatnak s ha kétséges-
kednek is, de kétségbe nem esnek.LÍ 

Kilépnek a küzd té r re s hirdet ik az evan-
géliumot, a mely ma is Isten ereje. Mielőtt a 
zsinati törvényt s a szabályrendeleteket végre-
haj tanák, r ámuta tnak annak az Idvezítőnek irgal-
masságára , a kinek sebei és halála nélkül nem 
i smernénk az igazi szeretete t s a kinek feltá-
madása nélkül sivár, nyomorul t és kietlen lenne 
a jövő. Elmondják, hogy az Úr Isten egyszülött 
fiát sem kímélte, hát ti gazdagok, sajnáltok-e 
néhány fillért, néhány morzsát a ti asztalotok-
ról ? Elmondják, hogy az Úr Jézus szíve meg-
esett ra j tunk, hát a mi szívünk nem esnék-e 
még azokon, a kik testileg vagy lelkileg nyo-
morognak ? Megkérdezik a hívektől, hogy az 
i rgalmas samar i t ánus nyomdokaiba aka rnak-e 
lépni, vagy a gazdag ember sorsá ra akarnak-e 
jutni , a ki nagyon későn látta be, hogy mily 
súlyos következménye van a szívtelensógnek ? 
Megkérdezik hallgatóikat, hogy mit tennének, ha 
az Idvezítő éhezve, fázva, betegen, elhagyatottan, 
kopogta tna a j ta jukon ós azután r ámuta tnak a 



szegényekre, á rvákra , elzüllöttekre, eltévelyeclet-
t ek re és így kiál tanak : Mentsétek meg ezeket, 
mert a mit ezekkel cselekesztek, a Megváltóval cse-
lekeszitek ! 

Csakhogy ezeket a prédikációkat már min-
den lelkésznek magának kell ám készítenie. 
Budapes tnek — hogy Pál apostol szavaival 
szóljak — Budapes t vagyok, Sziget-Monostornak 
Szigetmonostor vagyok, ezzel az elvvel lehet 
csak hatni. Mindenhol a Krisztus szerelmének 
forrásaihoz kell ugyan elvezetni, az elszáradt és 
el t ikkadt lelkeket, de Budapes ten a nyomor 
i l lusztrálására más példákat kell és lehet hasz-
nálni, mint faluhelyen. A fővárosban rá kell 
muta tn i a pincelakásokra , a lebulyokra, a melyek 
egész u tcáka t mételyeznek meg, a nagy ellen-
tétre, a mely a fény és árny között mutatkozik 
s ama körülményre , hogy évenkint annyi tör-
vénytelen gyermek születik, mint a mennyi lélek 
Baranyában gyülekezetet alkot, s hogy ez a tör-
vénytelen gyermek mind elpusztul, elveszelődik, 
tönkre megy, meghal vagy tolvaj és rabló lesz, 
ha az igazi keresztyén szeretet nem segít raj ta. 
Sziget-Monostoron peclig talán Kis Pé t e r gyere-
keire kell rámutatni , a kik éheznek és nyomo-
rognak, mer t az apjuk mindenét megit ta vagy 
Nagy András gyerekeire, a ki ugyan jóravaló, 
becsületes ember, ele mi haszna, ha koldusbotra 
jutott, a míg a felesége betegeskedet t . Míg így 
eddig októberben ós novemberben csak prédi-
káltunk, mer t úgy szokás, most az őszi hóna-
pokat használjuk fel arra, hogy egy 5 — 6 pré-
dikációból álló beszédsorozatban egy pontra össz-
pontosí tsuk minden erőnket , minden hitünket , 
minden ékesszólásunkat . Míg eddig prédiká-
cióinktól ugyan gyökeres változást nem remél-
tünk (nem is remélhet tünk), most, ha a kegyelem 
mélységeiből igazán drága gyöngyöket hozunk 
fel, ha azzal a meggyőződéssel h i rde t jük az igét, 
hogy meg kell lennie annak, a mit Isten akar, 
hát meglát juk, hogy a hit ma is hegyeket moz-
díthat ki helyökből. 

Ha hal lgatóinknak csak figyelmét felköltöttük, 
ha gondolkozóba ej tet tük őket, ha kezdik sej-
teni, hogy a prédikáció nem a r ra való, hogy a 
hallgatók a prédikátor hangjá t és előadását vagy 
frázisait megdicsérjék, már akkor a további mun-
kára megtör tük az utat. 

A Jézus Krisztus is, az apostolok is, miután 
a tömegeknek prédikál tak egyenként , külön-külön 
foglalkoztak a hívekkel; nekünk is úgy kell tennünk. 
Célba kell vennünk egy keresztyén jótékony egye-
sület alapítását, de az alapítást nem alapszabályok-
kal, hanem segítéssel kell kezdenünk. E célból 
legjobb lenne egy intéző bizottságot alkotni, mely-
nek tagjai nők is lehetnek és legyenek is. A tagok 

azután menjenek házról-házra, hivatkozzanak a lel-
kész prédikációira , az isteni i rga lmasságra s igye-
kezzenek a nagy eszmének minél többeket meg-
nyerni. Kis gyülekezetben a lelkész jóformán 
mindenhova elmehet, a nagyobb gyülekezetek-
ben pedig helyettesí tsék a lelkészt, a hova ez 
nem mehet. Természetesen az intéző bizottság 
tagjaivá minél több presbyter t meg kell nyerni 
mindenhol. I íözben-közben a lelkész az intéző 
bizottság tagjaival gyűléseket t a r tha t s igyekezik 
velők megértetni , hogy ne csak a szegénység, 
hanem a bűn ellen is küzdjenek. Mert h iába 
adunk valamicskét a kicsapongó apának, ha az 
pá l inkára költi azt. Épen azért nemcsak a gaz-
dagokat kell felkeresni, hanem a szegényeket is. 
Különben is az igazi jó tékonyságot úgy lehet 
az isteni i rgalmasság szem elé állí tásán kívül 
éleszteni, ha leír juk a nyomort , ha elbeszéljük, 
mit ta lál tunk a szegénység lakóhelyén, ha meg-
muta t juk a szegényeket, s iketnémákat , vakokat 
ós á rváka t az embereknek s megkérdezzük tőlök, 
hogy az az áldás, a mit nyertek, nem égeti-e 
lelköket és nem kényszerít i-e jó cselekedetek 
gyakorlására. Szóval, be kell nyúlnunk a darázs-
fészkekbe s nem szabad többé leráznunk a sze-
gényeket nyakunkról . Munkát kell adnunk minél 
többeknek, hogy a ki varrn i tud, var r jon , a ki 
ételt akar aclni, az ételt adjon, a ki a szegények-
nek könyvet aka r osztogatni, az azt tegye, a ki 
a gyűj tésre és mások rábeszélésére alkalmas, 
az abban legyen foglalatos. Azért nem mondjuk, 
hogy rossz gondolat á rvák ós szegények gond-
nokát állítani minden gyülekezetbe. De igenis 
mondjuk azt, hogy a legtöbb helyen, száz közül 
80 vagy 90 gyülekezetben a lelkésznek kell az 
árvák és szegények gondnokának lennie, a mint 
azt a zsinati törvény is megengedhe tőnek tart ja. 
A lelkésznek, mer t sok helyen jóformán csak 
egyedül neki van szervező képessége, elég mí-
veltsége arra, hogy a keresztyénség történeté-
nek tanúságai t ki tudja vonni s különösen azért, 
mer t arról van szó, hogy a mostani egyházgé-
pezetet keresztyén közösséggé változtassuk át s 
az e cél e lérésére megindí tandó munkának a 
legtöbb helyen csak a lelkész lehet a vezetője. 

Nyomról-nyomra haladva tehát, ilyen lesz 
a jövő. Első lépés a valódi, komoly bűnvallás 
és az Isten segítségül hívása. Azután következik 
az igének ha tha tós prédikálása. Azután jő a 
buzgóbbak és gazdagabbaknak megnyerése a 
szegény és árvaügy intézésére. Azután megnye-
rése még többeknek arra, hogy úgy a hogy tud-
nak, segítsenek. Azután s a közben meglátogat ják 
a lelkészek és presbyterek a szegényeket . Én 
nem bánom, ha összeírják is őket (de előbb 
enni ad janak nekik, meg ruhá t tél idején) ós 



jelentést készítenek rólok. Minden esetre szük-
séges azonban, hogy lelki táplálékról is gondos-
kodjanak s mihelyt lehet, az intéző bizottság 
véglegesen szervezi a keresztyén jótékony egye-
sületet. 

Nyilvánvaló, hogy így az egyházi élet meg-
mozdul s a lelkész kiérzi, hogy a keresztyén 
lelkipásztorkodás nem csikorgó szekér, a melyet 
mindig a szét törés fenyeget, hanem gyümölcsfa 
fejlődése, a mely mind könnyebben megküzd az 
akadályokkal s mind többet terem. 

Mert, ha egyszer az árvák, szegények és 
nyomorul tak számára elég ételt, ruhát , tanszert , 
bibliát, Kis Tükör t , Koszorút szereztek, lehet 
egy szép ünnepélyt tar tani , mondjuk karácsony 
estén, a melyen a gyülekezet énekelhet , a pap 
imádkozhat ik és beszélhet, a tanító az addig 
alakított énekkar ra l szép énekeke t adhat elő s 
a szegényeket a buzgó gyűjtők és adakozók meg-
ajándékozzák, a mi nem zárja ki, hogy a legszük-
ségesebbel mielőtt is el ne lássák őket, meg 
olyannal, a mit a t emplomban osztogatni nem 
lehet. 

Ha így a gyülekezet kiérzi a Krisztussal 
való közösség erejét, akkor azután könnyebben 
(ha nem is egészen könnyen) lehet boldogulni 
a gyülekezet körében mutatkozó bajokkal . Bizo-
nyos, hogy a fényűzés ós mér ték le t lenkedés nem 
öltenek nagy mérvet ott, a hol a lelkek lelki 
gyönyörűségeket kezdenek megkóstolni. Bizonyos, 
hogy sem a vakhit, sem a hitetlenség, sem a 
felforgató socializmus vagy az egyház részecs-
kékre szaggat ta tásának gondolata nem hódí that 
ott, a hol a gazdagokat ós szegényeket, a mível-
teket ós egyszerűbb lelkeket (majdnem azt mond-
tam, kabátos embereke t ós parasztokat) a Krisztus 
szerelme köti össze. Bizonyos, hogy ha az egyházi 
élet megmozdul, a lelkészeknek is nagyobb ked-
vök lesz evangéliumi ifjúsági egyesületek alakítá-
sára, meg az ifjak is könnyebben megnyerhetők 
lesznek, még mielőtt a legközelebbi zsinat azt ha-
tározza: minden egyházközségben evangéliumi 
ifjúsági egyesület alapítandó, mer t ha a zsenge 
if júságot nem nyer jük meg az evangél iumnak s 
a Krisztusnak, há t husz-harminc esztendő múlva 
lesz is, nem is, a ki zsinatot tar tson. 

Ezek után nincs egyéb hátra , mint ama 
szabályrendelet előterjesztése, a mely a fentebb 
kifejtett elvek alapján készült. Mint egyik igény-
telen re formátus lelkész, indí tványként ter jesztem 
azt a most nemsokára ta r tandó egyházmegyei köz-
gyűlések elé. Különben nem a r r a fektetek súlyt, 
hogy ezt a szabályrendeletet fogadják el, hanem 
arra, hogy olyan szabályrendeletet fogadjanak el, 
a mely még kevésbbé akar szabályrendelet lenni, 
mint az enyém s a melyből még inkább előra-

gyognak az evangéliumi teremtő, ú j életet acló 
igazságok. A szabályrendelet- tervezet ím itt kö-
vetkezik : 

Egyházmegyei szabályrendelet a szegények és 
árvák ügyében. 

1. §. Mielőtt a zsinati törvénynek a szegények és 
árvákra vonatkozó pontjait a presbyteriumok végrehajta-
nák, a lelkészek lelkes prédikációkban hirdessék az Isten 
ama szerelmének nagyságát, melylyel az Úr rajtunk kö-
nyörült (Ján. 111, 26.)* s a melynek a híveket is könyö-
rületre kell indítania. (Máté XXV, 31—46; Cselek. II, 
41; II. Kor. IX, 5 - 1 3 ) . 

2. §. A mikor még a gyülekezet a prédikációk ha-
tása alatt áll, szervezzen a presbyteriúm a szegény- és 
árvaügy vitelére intéző bizottságot, melynek tagjai a lel-
készen kívül buzgó presbvterek és más egyháztagok, sőt 
nők is lehetnek. 

3. §. A szegény- és árvaügy vezetésére a presbyte-
riúm, a szegények árvák gondnokául (nevezzük diakónus-
nak. ez jó gondolat Lévay Lajostól) választ egy keresztyén 
hittel és szeretettel ékeskedő egyháztagot, a kit ünnepé-
lyes istentisztelettel kapcsolatban, a gyülekezet jelenlété-
ben állít be hivatalába a lelkész. (Eskü helyett inkább 
fogadástételt s ünnepélyes beiktatást ajánlok. Az eskük-
kel és pedig nagyon száraz eskükkel úgy is el vagyunk 
árasztva, pedig az eskü nem is keresztyén intézmény). 
A hol a szegények és árvák gondnokságát a lelkész elvál-
lalja, ott e tisztségre külön választásnak és beiktatásnak 
helye nincs. 

4. §. Az intéző bizottság tagjai a szegények és árvák 
gondnokának vezetése alatt házról-házra járnak s igye-
keznek segélyadásra bírni a tehetősebbeket. Egyszersmind 
meglátogatják, összeírják, vigasztalják s a nyert segé-
lyekből segélyezik a szegényeket, árvákat, siketeket, va-
kokat, elzüllötteket, elhagyottakat s egyúttal, a hol szük-
séges, arról is gondoskodnak, hogy a bűn nyomora is 
envhíttessék. 

5. §. A szegények és árvák gondnoka időnként, 
különösen az iskolaév elején, valamint újévkor jelentést 
terjeszt a presbyteriúm elé a szegények és árvák testi és 
lelki ellátásáról, különösen pedig a kiskorúak evangéliumi 
szellemben való neveltetéséről. 

6. §. A szegények és árvák gondnoka vagy a lel-
kész ily minőségben az intéző bizottság tagjaival együtt 
célba veszi egy keresztyén jótékony egyesület alapítását 
s azt minél előbb véglegesen szervezi, de a szegények 
segélyezését és gondozását azonnal megkezdi. 

7. §. A szegények és árvák gondnoka az intéző 
bizottság tagjaival egyetértve a szükséghez képest lakást 
bérel a nyomorultak részére s gondoskodik állandó men-
ház építéséről is. Ilyen menházat a gyülekezetek intézői, 
bizottságai vagy jótékony egyesületei közös erővel, meg-
egyezéssel, több gyülekezet szegényei és árvái részére 
valamely központi helyen is építhetnek. 

8. §. A nagyobb és gazdagabb gyülekezetek lelkészei, 
presbyteriumai és tagjai felhivatnak, hogy a szegényebb 
gyülekezetek szegényeiről is gondoskodjanak, különösen 
pedig arra törekedjenek, hogy a különleges bajban szen-
vedők (siketnémák, vakok, nehézkórosak, elzüllöttek, el-
tévelyedet lányok, rossz életű ifjak) részére, a munka meg-
osztás elvét is szem előtt tartva, evangéliumi szellemben 
vezetett szeretetházak, menházak és javító intézetek állít-
tassanak. . Szabó Aladár. 

* A zárjelben foglaltak nem részei a javaslatomnak, inkább 
megokolás, példaadás, illusztrálás számba mennek. Sz. A. 



I S K O L A Ü G Y . 

Hogyan folytassuk az iskolapolitikát? 
A községi közigazgatas rendszere lehetővé teszi, 

hogy a jegyző négy fertály föld mellett (a termények is 
pénzül fizetetvén) kap 800 s ezen kívül még segédtartásra 
150—200, tehát 1000 forintot, míg az egyház közigazgatási 
rendszere mellett ugyanott két tanító, két fertály föld 
mellé (ha a terményeket ők is pénzül kapják) nem kap 
többet 700 frtnál. 

A községi adó birtok aránylag adóforint után vet-
tetik ki; az egyház még az iskolai adót sem vetheti ki 
ezen az alapon, hanem párbért szedet a tanítók részére 
is, vagy legjobb esetben a vagyonosokat nagy óvatosság-
gal kimélő szűkmarkú megadóztatás utján foly be a taní-
tók fizetése. 

A tenyészállatok közköltségből vásároltatnak s tar-
tatnak ki, és a közköltség kivetésénél nem jön az számí-
tásba, hogy hány tehene, kocája vagy kancája van egyik 
másik községi lakosnak, sőt az sem, hogy egvátalán van-e 
tenyészállatra szüksége,.. . hanem fizet, mert ki van rá 
vetve a fizetni való. 

A gyermekek nevelés-tanítási költségének fedezésére, 
az iskolafentartók többnyire tagdíjat fizettetnek a szülék-
kel még ma is, a mikor aztán sokszor megtörténik, hogy 
egy sok gyermekes napszámos szüle többet fizet iskolai 
célokra, mint egy kilenc fertályos egyháztag, a kinek 
kevés gyermeke van, vagy esetleg nincs s nem is volt 
soha gyermeke. 

Folytassuk tehát az iskolapolitikát úgy, hogy a tandíj 
eltöröltetvén, az egyes egyházközségek iskolai szükségle-
tének fedezésére minden egyháztag birtok aránylag adó-
forint után fizesse a reája eső összeget és pedig úgy. 
hogy az iskolai szükségletek alatt benfoglaltassék az olyan 
gyermekek taníttatásának költsége is, a kiket édes szüleik 
nem taníttathatnak, vagy a kiknek vagyonuk nincs, szü-
leik pedig elhaltak. 

Ha a szarvasmarha-, a ló- és a sertés-tenyésztés 
lehet községi közügy, vagyis olyan ügy, a melyet mint 
az anyagi közjólét előmozdításához elmaradhatatlanul 
szükségest elismernek és fogadnak el az egyes községek, 
mennyivel inkább lehet egyházközségi közügy, mint a 
szellemi közjólét előmozdításának egyedüli feltétele, a 
gyermekek neveltetése, taníttatása. 

Az emberi méltóságot misem alacsonyítja le inkább, 
mint az, hogy borjuk, csikók és malacok tenyésztésére 
jut a községi közös teherviselésből annyi, a mennyi szük-
séges, de a gyermekek nevelés-tanítási költsége az egyház-
községekben egyesek zsebére megy csak, s az is úgy, 
hogy kiki gyermekeinek számarányában járul ahhoz töb-
bel vagy kevesebbel. 

A világi megye közigazgatásának rendszere lehetővé 
teszi, miszerint a törvényhatóság, az egyes községek meg-
kérdezése nélkül, elrendeli, hogy valamely középület, pél-
dául megyeháza építtetési költségeihez az egész megye 
területén mindenki egyenes adójának 2, 3, 4 százalékával 
járul 1, 2, 3 stb. éven át. Az ilyen adót kiveti a jegyző, 
rovatot nyit annak a községi adókönyvecskében s beszedi 
azt a többi adókkal együtt. Ugyanezt teszi a vármegye 
akkor is, ha valamely jótékonysági közintézmény, pl. megyei 
közkórház létesítése és fentartása kívánja ezt. Egy ilyen 
közintézménynek a fentartási költsége állandó rovat lehet 
és az is valójában a községi adókönyvecskében. 

Ha az egyházmegye, avagy az egyházkerület akar 

középületet pl. gimnáziumot, főiskolát építtetni: szó sincs, 
nem is volt soha szó arról, hogy az egész egyházmegye, 
vagy az egyházkerület területén lakó minden egyháztag 
egyenes adójának ennyi vagy annyi százalékával járuljon 
ahhoz, hanem közadakozásra szóllíttatnak fel a hívek, 
vagy legjobb esetben csak krajcáros lélek-ad'ót fizetnek 
az ilyen roppant fontosságú közcélra. Ha pedig még ennél 
is fontosabb közügyről, pl. egy főiskolának egyetemmé 
kibővítéséről van szó: annak költségeit meg már lélek-adó 
alakjában sem meri kivetni az egyházkerület. Fél, hogy 
visszautasítják az egyházmegyék. Ezek meg azért nem 
bátorkodnak elfogadni az ilyen adót, mert tudják, hogy 
visszautasítanák azt minden bizonynval, az egyes egyház-
községek presbyteriumai. 

Hát itt, az ilyen dologban, nem-e a rendszerben 
keresendő a hiba ? 

Én ott keresem s ott meg is találom azt! 
Én egyes egyháztagok szegénységére való hivatko-

zást a közügy keresztülvitelénél üres mentségnek tartok, 
s így azt nem is fogadnám el soha és semmiben, ha 
rajtam állana. 

Milyen jó, hogy nem áll rajtam semmi e tekin-
tetbén ! 

Folytassuk tehát az iskolapolitikát úgy is, hogy 
egyházmegyei és egyházkerületi iskolaszükségletek fede-
zésére mindenkor az egyes egyházközségek megkérdezése 
nélkül róvjon ki az egyházmegye, avagy az egyházkerület 
egyenes-adó után százalékos, tehát nem lélek-adót az 
egyházmegye, avagy az egyházkerületén lakó minden 
egyháztagra. 

Megtörténik, miszerint egyik másik községi jegyző 
4—6 frttal több kereseti-adót talál írni, valamelyik vagyo-
nosabb községi lakos adókönyvébe, mint a mennyi esik 
törvényesen az illetőre. Akad valaki, a ki erre figyelmez-
teti őt. Elsáppad még gondolatától is annak, hogy most 
már neki e miatt a jegyző úrral beszélnie kell, a ki aztán 
ezen beszédért meg is haragudhatik, tehát inkább nem 
is alkalmatlankodik ilyen csekélységért. 

Ha ugyanazon gazdának a mult évben 50 kr. volt 
a közalapi adója, de az idén ezen a címen már 70 kr. lett 
beírva egyházi adókönyvébe a miatt, mert pár hold föld 
szerzése odáig emelte az egyenes adóját, hogy 70 kr. 
fizetendő utána: okvetlen elmegy a papi lakra valami 
ürügy alatt s így végzi ott hosszas beszédét, — volna még 
egy kérdezni valóm is, tiszteletes uram! — Ugyan mi lehet 
az, hallja kigyelmed? — biztatja a lelkész, nehogy valami-
képen zavarba jöjjön s így a kérdezni való elmondására 
lehetetlenné legyen ő kigyelme. Pedig nem is kérdez 
semmit, hanem kérdezés helyett nyúl a mándli zsebébe 
s kiveszi abból az adókönyvet. A mikor aztán ugyancsak 
nagy béketűrőnek kell lenni a lelkésznek, hogy szépen 
búcsúzzék el nem várt vendégétől. 

Bizony az egyházi közigazgatás ilyen rendszere nem 
teszi könnyűvé a lelkész terhét, sem az Ő igáját nem 
teszi gyünyörűségessé! 

Az ilyen rendszer mellett lehetetlenség a népokta-
tást, a népiskolai ügyeket úgy rendezni, hogy a tanítók 
fizetése sehol se legyen kevesebb 300 frtnál, s hogy az 
iskolaépületek sehol se legyenek »olyan csárdaszerü viskók, 
a melyekben foltozó vargák végzik a tanítást.* Az ilyen 
rendszer mellett merő képtelenség, hogy a nagymérvű 
hiányokon magok a hitfelekezetek segítsenek. 

Nemcsak az ev. ref. hitfelekezet körében fordulnak 
pedig elő nagymérvű hiányok, hanem előfordulnak azok 
kivétel nélkül mindenik hitfelekezet, de főként mégis a 
görög katholikus egyházak körében, szóval az oláhoknál. 

És míg a népoktatás terén fenálló nagymérvű hiányok 



34. azám. 

kellőleg pótolva, a népiskolai ügy annak roppant fontos-
ságához mérten rendezve és vezetve nem lesz: hiába 
szervezik a rendőrséget, mert a nép tudatlansága s 
müveletlenségéből származó társadalmi bajokat ezek nem 
orvosolhatják. 

A beteg társadalmat egészségesssé, a romlott társa-
dalmat jóvá csak jól rendezett és jól vezetett népiskolák 
tehetik. 

Az állam nem lehet erős, ha a társadalom beteg 
és romlott. Az állami hatalom azon ereje tehát, mely 
képes a magyar állameszmének a legutolsó oláh község-
ben is tekintélyt és tiszteletet szerezni: csak jól rendezett 
és jól vezetett népiskola lehet! 

Folytassuk tehát az iskolapolitikát végre ügy, hogy 
az állam csak azon hitfelekezeteknek engedje meg a nép-
iskolai tanügy vezetését, a melyek minden tekintetben jól 
rendezett és jól vezetett népiskolákat tudnak is, akarnak 
is tartani. 

Miképen végezzük az iskolapolitikát: elmondom rövi-
den a következőkben. 

Az iskolapolitikának fent és lent, tehát a népisko-
lákban is magyar nemzeti irányúnak kell lennie. Ilyenné 
pedig általában és lüvétd nélkül csak állami képezdékből 
kikerült s állami népiskolákat vezető tanítók tehetik azt. 

Az iskolapolitika magyar nemzeti iránya meg van, 
elismerem, s megvolt eleitől fogva az egész ev. ref., az 
unitárius és túlnyomó részben a római kath. és az ágostai 
hitvallású ev. egyház népiskoláiban is. Ha tehát csak ez 
a négv felekezet tartana képezdéket és népiskolákat, nem 
jutna soha eszembe az állami képezde sem, az állami 
népiskola sem. 

Úgyde hazánk határain belül olyan hitfelekezetek 
is tartanak képezdéket és népiskolákat, a melyek esküdt 
ellenségei a magyar állameszmének és egységnek, a me-
lyek oláh. szerb, tót nemzetiségi iskolapolitikát űznek, 
mindent a mi magyar szívből-lélekből utálnak, megvet-
nek, tűzzel-vassal kiirtani iparkodnak. 

Ezek miatt a haza veszélyben van! . . . 
Lehetetlen, hogy azok a gyermekek, a kiket oláh, 

szerb és tót nemzetiségi iskolapolitikát üző képezdékből 
kikerült tanítók nevelnek és tanítanak, magyar érzelmű, 
a magyar hazáért bármely áldozatot meghozni kész 
állampolgárokká legyenek. 

Az ilyenek még magyar állampolgároknak sem tart-
ják magukat, sőt szeretnék az egész Magyarországot 
szétdarabolni s egyes részét olyan országokhoz csatolni, 
a melyek az Ő nemzetiségi aspirációikat szerintök kielé-
gítenék. 

Ezekkel szemben állami képezdék és állami nép-
iskolák nélkül gyenge minden fegyver, hasztalan minden 
gyógyszer. 

Ezekre való tekintetből tehát végezzük az iskola-
politikát úgy, hogy a képezdék és népiskolák kivétel nél-
kül mind államiak legyenek; vagyis államosítva a magyar 
állam nemcsak a közigazgatás, hanem államosítson a 
népnevelés-tanítás terén is. 

Ha minden közigazgatási hivatalnok és minden nép-
tanító állami lesz; ha a községi jegyzők és a tanítók 
egyedül a magyar államtól függnek, szóval ha nemcsak 
a közigazgatás, hanem a közoktatás is állami lesz: meg-
semmisül, elveszti minden befolyását, hatását a népre a 
pópák hatalma. 

Mert nem az az oláh, szerb és tót nép ám a rossz, 
nem az ellensége a magyar államegységnek, hanem rosz-
szak a pópák, a kiknek a dászkálok mindenben vakon 
engedelmeskedő rabszolgái. 

Ismétlen: a haza veszélyben van! 

Siessenek a haza megmentésére, míg nem késő, 
minden áldozattal mindazok, a kik igazán szeretik a hazát. 

Legyőzhetetlen, vagyis olyan véderőt kell megterem-
teni a veszélyben forgó magyar haza megmentésére, a 
melyen még a pokloknak kapui sem vehetnek diadalmat!.. 

A magyar állam ilyen véderejének megteremtői csak 
állami képezdékből kikerült néptanítók s állami befolyás 
alatt álló népiskolák és közigazgatási hivatalnokok le-
hetnek. 

Ez az én hazaszeretettől sugalt tiszta meggyőző-
désem. 

De az iskolapolitikának nemcsak magyar nemzeti 
irányúnak, hanem szabadelvűnek, felvilágosodottnak s ügy 
a szellemi élet mezején előhaladást biztosítónak is kell 
lennie. 

A mindkét hitvallású evangélikus és az unitárius 
hitfelekezetek iskolapolitikája ellen e tekintetben sem tehet 
kifogást a legellenségesebb rosz akarat sem, de tehet ám 
a legjobb akarat, a legkíméletesebb kedvezés is a többi 
hitfelekezetek iskolapolitikája ellen. 

A római és görög katholikusok egyháza a római 
pápa befolyása, egyenes vezetése alatt áll az egész föld 
kerekségén, tehát Magyarországon is. 

Míg tehát a római és görög katholikus szülék gyer-
mekeit római és görög katholikus képezdékből kikerült 
tanítók, római és görög katholikus egyházak által fen-
tartott iskolákban tanítják: addig szabadelvűségről, fel-
világosodásról szó sem lehet a nép legalsó rétegében. 

Hiszen a csalatkozhatlan pápa gyárában készült 
dogmák ma is átkot szórnak a Galileik fejére, s ezek a 
dogmák ma sem tűrik meg azt, hogy forogjon a föld. 

A népbutitó, észficamító dogmák miatt veszélyben 
van. veszélyben forog a közművelődés előhaladása. a józan 
felvilágosodás a nép legalsó rétegében. 

A népbutító, észficamító dogmák romboló hatását, 
sötétség terjesztő hatalmát biztosan csak állami képezdék-
ből kikerült s állami iskolákat vezető néptanítók ellen-
súlyozhatják, semmisíthetik meg általában. 

Én tehát azt az áldozatot sem tartom meg nem 
hozhatónak, a mit a mindkét evang. hitvallású és uni-
tárius hitfelekezetek a közmívelődés és józan felvilágoso-
dás oltárára hoznának akkor, ha nem szegülnének ellene 
annak, hogy Magyarország határán belől minden nép-
iskola csak állami legyen s ezekben csak állami képez-
dékből kikerült tanítók tanítsák jövőre a nemzet minden 
fiait és leányait. 

Addig is azonban, míg minden népiskolai, közokta-
tási költséget a közálladalom fedezhetne, míg a képezdék 
és népiskolák kivétel nélkül mind államiakká lennének: 
átmenetileg községiekké kellene tenni mind azon hitfele-
kezeti iskolákat, a melyeket az illető hitfelekezetek nem 
képesek a törvény kívánalmainak megfelelőleg berendezni, 
tisztességes fizetéssel ellátott okleveles tanítók által jól, 
a kellő mértéket megütőleg vezettetni. 

E tekintetben a fedezgetésnek, takargatásnak semmi 
helye sincs a mindkét evang. hitvallású és unitárius hit-
felekezet népiskoláival szemben sem. 

Veszély van a késlekedésben ! . . . Az ilyen iskolákra 
tegye rá kezét az állam haladéktalanul és az ilyeneket 
változtassa át államiakká, vagy legalább községiekké. 

De én, és pedig épen magának az iskolafentartó 
egyház tagjainak kímélése, teherviselésének könnyítése 
szempontjából községiekké változtatnám azon hitfelekezeti 
iskolákat is, a melyek tisztán egy hitfelekezethez tartozó 
olyan községekben vannak, a hol más hitfelekezethez 
tartozó, tehát felekezeti iskolai célokra meg nem adóztat-
ható földbirtokok vannak. 



Van ilyen község nagyon sok Magyarországon. 
Vannak községek, a melyekben csak egyetlen hit-

felekezet által fentartott iskolák terjesztik a nép között 
a tudománynak világosságát s neveli a nép gyermekeit... 
és noha ezen világosságnak és nevelésnek áldasai nem-
csak az iskola fentartó hifelekezetnek tagjaira terjednek 
ki, hanem kiterjednek azok számbavehetőleg a községi 
földbirtokosokra is, mert ezek sem a népet sem annak 
gyermekeit nem nélkülözhetik: mégis ezek csak egy árva 
fillérre lsem járulnak az iskolák fentartásának költségeihez, 
csak azért, mert ők nem tagjai az iskolafentartó hit-
felekezetnek. 

A nép tudatlansága és erkölcstelenségéből származó 
társadalmi bajok vészes irányzatok, a melyek épen a 
földbirtokosokat fenyegetik legnagyobb veszélylyel, legbizto-
sabban a nép józan nevelése és tanítása által orvosolhatók 
és háríthatók el: miért ne fizethetnének tehát népiskolai 
adót a földbirtokosok ott is, a hol nem az ő hitfelekezetök 
tartja fenn a népiskolákat ? 

Az, hogy fizessenek, nemcsak megegyezik az osztó-
igazsággal, hanem az ilyen fizetés egyenes követelménye 
az osztóigazságnak. 

Nem akarok e tekintetben példákra hivatkozni s a 
rámutatás jogával élni; de nem titkolhatom el azon 
fájdalmat, a mit akkor érezek, mikor látom, hogy a minden-
féle közterhek súlya alatt roskadó s a mindennapi száraz 
kenyeret is véres verejtékkel kereső népiskolai terhén 
mit sem segítenek azok a (nem az iskolafentartó egyház-
hoz tartozó) földbirtokosok, a kik pedig több földadót 
fizetnek, tehát a község határában több földdel bírnak, 
mint a mennyit a község összes lakosai fizetnek és bírnak. 

Az országos törvény rendeli, hogy az ilyen földes-
urak járuljanak a községi iskola fentartásának költségeihez. 
Miért késlekednek tehát a hitfelekezetek községiekké tenni 
minden olyan iskolákat, a melyek mint ilyenek sem szűn-
nének meg a hitfelekezetek hű szolgálatában állani ? 

Talán azért, mert a hitfelekezetnek kántorra és 
vallástanítóra is szüksége van ? . . . 

Ezek a hitfelekezeti szükségletek mind kielégíthetők 
ott. a hol most csak egyetlen hitfelekezet tart népiskolákat. 

Tehát a felekezeti népiskoláknak községiekké alakítása 
által ilyen helyeken én mit sem látok veszélyeztetve a 
felekezeti igaz érdekek közül. 

Azért én nyugodtan végzem az iskolapolitikát úgy, 
hogy ha nem vehet is át még most minden népiskolát 
az állam: változtassuk községiekké mindazon hitfelekezeti 
iskolákat, a melyeket az illető hitfelekezetek nem képesek 
kellően fentartani és jól vezetni; valamint azokat is, a 
melyeknek fentartásához most azért nem járulnak a poli-
tikai községek minden földbirtokosai, mert ezek nem mind 
az iskola fentartó egyháznak a tagjai. 

A nép adóterhein így is könnyítni akarni nem egy-
házárulás semmiképen sem, hanem épen megerősítése 
az egyházközségnek s biztosítása az egvkázközség fen-
nmaradásának. 

Ágyán a lelkééz részére (minden deputátumot pén-
zül értékelve) nem fizetnek többet az egyházközség tagjai 
(a sessio földet nem számítva) 500 frtnál. 

Községi iskola mellett tehát egy-egy család lelkészi 
adó címen nem fizetne többet egy-egy forintnál. 

Azért tehát, hogy ezt se fizesse, vajmi kevesen vál-
nának ki az egyház kebeléből majd akkor, ha lehet bár-
kinek is hitfelekezethez nem tartoznia. 

Igen de, iskolaköltség címen még legalább is 1000 fo-
rintot kelletvén fizetniök: ezen összegből már, ha feleke-
zeti az iskola, minthogy így ezt az egész összeget az 
egyházközség tagjai fizetik: annyi esik egyik-másik sze-

gény családra, miszerint az alatt roskadozva, nem csoda, 
ha attól szabadulni, egyházának elhagyásával is (nehéz 
szívvel bár) elhatározza magát. 

Megjegyzem, hogy Ágya is (de a közvetlen közelben 
N.-Zerénd és Fekete-Gyarmat is) azon községek közé 
tartozik, a melyekben több földadót fizetnek azok, a kik 
egy fillérrel sem járulnak az iskolák fentartásához, mint 
azok, a kik az iskolai terheket hordozzák. 

Ezt is figyelembe véve, ítéljen hát az én iskola-
politikám felett a nem személyeskedő, elfogulatban vélemény. 

Imádkozzunk: állami közigazgatás és állami köz-
oktatás jöjjön el a te országod! 

Ágya, 1894. aug. 16. 
Nagy Sándor, 

evang. reform, lelkész. 

T Á R C Z A. 

A protestáns prédikáció eszményképe. 
— Hát ma — térjünk közelebb — ma a Krisztus 

prédikáltatik-e ? Nem akarom kétségbe vonni, de hozzá 
kell tennem, hogy nem ritkán sok félszegséggel és nagy 
egyoldalúsággal. 

Azokról, kik minden hit nélkül akarnak hitet ébresz-
teni és erősíteni, nem is szólok. Ezek hasonlatosak ama 
hamis prófétákhoz, kik pénzért jövendöltek. A kikről itt 
szólni akarok, azok közül némelyek úgy tűnnek fel, mint 
a kik még nem tették meg Pállal a damaszkusi utat, mint 
a kikre nézve még csak inkább objective született meg 
a Krisztus, de subjective nem, vagy ha ekként is meg-
született, talán még nem részesültek a pünkösdi Lélek 
ajándékában, mely megszilárdítsa hitöket és ismereteiket. 

Hallani gyakran prédikátorokat, kiknek beszédjeikben 
olyan gyanús ingadozás, tétovázó bizonytalanság uralkodik, 
majd így, majd amúgy prédikálva, öntudatos irány, hatá-
rozott charakter nélkül. Az evangélium mélyebb, sarkalatos 
kérdéseit kerülve, inkább csak afféle könnyebb gyakorlati 
morális tételeken lovagolva, ügy tűnnek fel, mint a kik 
gyengén állanak a hitben és ismeretben egyaránt. Pedig 
a Krisztussal meg kell birkóznia minden keresztyénnek, 
főként a prédikátornak, miként Jákób megbirkózott az 
Istennel a Jabbók vizénél. Az evangélium keskeny útain 
mindenütt szembe találjuk a Krisztust s le kell vele 
számolnunk, hogy tovább mehessünk. Ez a számadás 
rendesen sok tépelődései és küzködéssel jár, de meg kell 
történnie, hogy Krisztus a mienk lehessen. Miként a vér 
is csak a kellően feldolgozott tápanyagokat veszi fel magába 
s csak úgy lesz egészséges a vérkeringés, úgy a lélek 
is mint minden lelki táplálékot, úgy a legfőbbet, a Krisztust 
is csak teljes feldolgozás után és árán veheti fel magába, 
Hogy ennek a processusnak eredményeként liberális vagy 
orthodox^ theologiához jutunk-e, az már nem elsőrangú 
kérdés, s ilyenné csak akkor válik, ha a két irány határait 
a végletekig túlozzuk. De ez egyszersind veszélyes kísérlet is. 

Pedig nem hiányoznak ezek a kórtünetek sem. 
Sokan a liberalismus paradox túlságba vitelével 



bizonyos divatos módon kizárólag csak az evangéliumi 
tudományról, krisztusi tanokról szeretnek beszélni, mint 
világmegváltó elvekről. Ezek összehasonlítgatják Krisztust 
— hallani ilyen prédikációkat — a régi világ nagy 
bölcseivel, egy Socratessel, Platóval (nagy ámulatára az 
egyszerű népnek) s bár az összehasonlítás rendszerint a 
Krisztus utolérhetetlen nagyságát igazolja, mégis beszédjük-
ből az látszik ki, mintha ők Krisztusnak csak oly értelem-
ben volnának tanítványai és követői, mint a socraticusok 
és platonikusok Socratesnek és Platónak. S mert a tudo-
mánynál rendesen nem az a fő, hogy ki adja, hanem 
hogy mit ad, könnyen érhető, hogy ők Krisztus személyét 
következetesen eléggé háttérbe helyezik. 

A Krisztus hirdetése a prédikátorra és a hívekre 
nézve nem foglal magában semminemű kolátozást, sőt 
ellenkezőleg, benne van — mint ép az imént láttuk — 
minden, a mire a keresztyén embernek, mint Isten országa 
reménybeli tagjának szüksége van. Benne van az Istennek 
legtiszább alakban való ismerete és imádása, a legmaszto-
sabb világnézlet és erkölcsi törvény, a váltság és örök élet 
legbiztosabb záloga, reménye s a legteljesebb lelki béke. 
Az ő hirdetése nem zárja ki, sőt feltételezi az ó testamen-
tomban, az egyház és az emberiség életében végbemenő 
örök kijelentést. Röviden : a Krisztusban valóban az Isten 
kegyelmét prédikáljuk. 

Mások az orthodoxia ellenkező túlzásával minden 
súlyt a Krisztus vére hullására, tehát áldozatára, helyez-
nek s a váltság munkáját ebben látják végrehajtva. 

Nagy hibának tartom e két szélsőséget és azt kér-
dezem Pál apostollal: Vájjon részekre osztatott-e a Krisztus. 
(I. Kor. I, 13.) Azok, kiknek Krisztus tudománya kell, 
elfeledik, hogy ha leszakítják gyökeréről a virágot, egy-
két napig talán él s megtartja színét és illatát, de aztán 
elszárad. Azok pedig, kik Krisztus halálában találják csak 
a váltságot, még mindig csak a zsidó áldozat fogalmánál 
vannak, melyet ha végig kifejtünk, egyszerűen képtelen-
ségre jutunk. 

Ha ez irányok hívei a bibliában keresnek támogató 
helyeket nézeteik erősítésére, kétségtelenül fognak találni 
egyes alkalmas lokusokat, mert a biblia épen nincs egy 
egységes rendszer szerint feldolgozva, hanem az eszmék 
és gondolatok az élet tarka viszonyai és változatai sze-
rint következnek, miként egy hímes mező virágai. Ámde 
vessük össze ezeket a verseket az egésznek szellemével, 
akkor az előbbi túl-modern irány azonnal elveszti alapját 
s a levegőben lóg, az utóbbi tán valamivel erősebben 
áll, de végre ez is megdől. 

Erőssége ennek, hogy Pál apostol és a Héber levél 
írója rendszerök középpontjává tették a Krisztus halálát. 
Ámde ne feledjük egyfelől, hogy Pálnak s minden zsidó-
ból lett keresztyénnek az útja a zsidó áldozati oltártól 
vezetett a Krisztus keresztjéhez. A ki ezt az útat közülök 
nem tudta megtenni, arra nézve Krisztus nem is lőn 
Messiássá, az nem is lett a Krisztus követője, hanem 
megmaradt a zsidóságban. De mikor egy Pál elhitte azt, 
hogy Krisztus a Messiás, akkor halála előtte nem is volt 

többé botrány, mint a zsidók-, vagy bolondság, mint a 
pogányok előtt, hanem egy szükséges üdvtény. A halál 
a bűnnek zsoldja, de a Messiásnál ez nem lehetséges, 
mert ártatlan, s ha mégis meghalt, úgy ez a halál csakis 
áldozat lehet a mások bűneiért s így jut el az apostol 
az oltártól a Krisztus keresztjéhez. Úgyde ezt az utat 
nekünk megtenni többé nem kell s nem lehet, s így a 
Krisztus halálának kiélesített áldozati fogalmán lágyítha-
tunk, sőt az újszövetség más helyeivel való egybehason-
lításunk és történeti kutatásaink eredményeként lágyíta-
nunk is kell. Mi meg tudjuk Krisztus halálát érteni abból 
az elvi ellentétből, mely az ő világa és a való világ kö-
zött fennállott, melyeknek összeütközésénél az ő szemé-
lyének áldozatul kellett esnie, hogy az ekként vérkereszt-
séget is nyert isteni szellem meggyőzze a bűnös világot. 

Másfelől ne feledjük, hogy Pálnál, a Héber levélben 
és sehol a bibliában oly túlságig nincs hajtva a kérdés, 
hogy minden súly csak a Krisztus halál-áldozatára volna 
fektetve, tanításai, élete, tettei pedig egészen figyelmen 
kívül hagyatnának. Sőt inkább nagyon is kínálkoznak az 
összekötő kapcsok ezek között. Csak röviden utalok né-
hányra. A zsidó főpapi áldozat fogalmához legközelebb 
jár a Héber levél, határozottan párhuzamba állítván vele 
Krisztus halálát. Az előbbire nézve azonban azt mondja: 
lehetetlen dolog, hogy a kosoknak és bikáknak vére elve-
gye a bűnöket (X, 4.\ míg az utóbbira nézve kiemeli, 
hogy a Krisztus vére, ki az örökkévaló Lélek által önma-
gát, ártatlan lévén, megáldozta az Istennek, megtisztítja 
a ti lelketek esméretit a megholt cselekedetektől (9, 14.). 
Tehát az örökkévaló Lélek által. Úgyde ez a lélek nem-
csak halálában vezérelte őt, hanem tanításaiban, tetteiben, 
melyekre a Héber levél hivatkozik is (II, 17—18; IV, 15; 
V, 8—9 stb.), s életének minden mozzanatában. Követ-
kezőleg ezek is épen úgy a váltság művéhez tartoznak, 
a melynek azonban ránk csak akkor lesz hatása, ha igaz 
szívvel és a hitnek bizonyos bizodalmával járulunk Krisz-
tushoz (X, 22.). Ez utóbbi gondolat még élesebben van 
kifejezve Pálnál. Ő minduntalan hivatkozik a Krisztus 
halálára, de ezzel kapcsolatban feltámadására is, ezekben 
váltságunk és idvességünk vagyon, de csak az által az 
erős hit által, mely képes meghalni és újjászületni a 
Krisztusban. Úgyde a hit meg hallásból vagyon, a hallás 
pedig az Istennek igéje által (Róm. X, 17.). Ekként kap-
csolódik össze Krisztus áldozata igéjével. A korinthusi 
első levélben pedig a krisztusi szeretet nyer kellő mél-
tatást. L. I. Kor. 13, 2. 

Péter is, míg egyfelől arra int, hogy drágalátos véren, 
a Krisztusnak vérén váltattunk meg (I. Péter I, 19.), addig 
másfelelől azt mondja: az élő Istennek beszéde által szü-
lettünk újjá, mely megmarad mindörökké (I. Péter I, 23. 
25. v. ö. Ján. 14, 68-at). Még inkább idevezet a János 
szeretet-theologiája, mert a mikor az isteni szeretet 
jelent meg a Krisztusban, lehetetlen azt csupán halálában 
látni, beszédében s cselekedeteiben pedig nem. Az evan-
géliumokban, melyek pedig a legközvetlenebb forrást 
képezik, mindenütt ezt a kellemes harmóniát találjuk 



Krisztus beszédei, cselekedetei, halála és megdicsőittetése 
között és sem egyik, sem másik irányban nincs kihegyezve 
a váltság-kérdés. 

Ne osztassék tehát részekre a Krisztus, mikor nekünk 
az egészre van szükségünk! «A mi Urunknak, a Krisztus-
nak prédikálása a titka és lényege, a központja és szíve 
minden prédikációnak, Nem tények — ő nélküle és ismere-
tek — ő nélküle, hanem az ő személye, az ő munkája, 
az ő jelleme és az ő egyszerű, de utánozhatatlan igéje, 
ez a titka és művészete minden prédikációnak» — mondja 
Gladstone. 

Miként egy villamos gépezetnek központja a telep, 
melyből el-kiindul az az áram, mely fény, hő, ütés vagy 
mozgás sőt íz és szag alakjában nyilvánulhat., úgy a vált-
ság erejének is központja maga a Krisztus élő, isteni 
személye; ebből indul ki az az erő, mely tudományában, 
életében, halálában és feltámadásában nyilatkozik. Egyik 
sem több, egyik sem kevesebb a másiknál; szoros orga-
nikus kapcsolat van köztük, egyik a másik nélkül nem 
állhat meg. Fontos tudománya, mert tanításaiban a leg-
fenségesebb igazságokat, a legigazabb törvényt s a leg-
nyugtatóbb világnézetet proclamálta; fontos életének min-
den tette, minden mozzanata, mert ezekben megtestesülnek 
s az élő, concrét példa erejével és hatalmával hirdettet-
nek ugyanazon eszmék és elvek, melyek igéjében kifejez-
vék. Elete ügy viszonylik tanításához, mint egy kész 
épület a maga tervrajzához. Fontos halála, nem azért, 
mintha ez olyan csodaszer, olyan varázseszköz volna, 
mely objective, egymagában minden embernek minden 
bűnért örökre eltörülni volna képes és hivatott, nem, 
mert hisz' ez egy darab judaismus, merő képtelenség 
volna, hanem azért, mert ez a halál természetes és szük-
ségképeni zárköve és pecséte volt annak az életnek, mely-
nek minden mozzanata a hirdetett isteni igazságoknak 
hordozója. Ez a halál áldozat, annak a teljes önfeláldo-
zásnak a koronája volt, melynek szakadatlan láncolatából 
állt a Krisztus élete. E nélkül a váltság műve csonka lett 
volna. Fontos feltámadása, mert ebben Isten maga erő-
sítette és dicsőítette meg a Krisztus tanításában, életében 
és halálában kifejezett elvek és eszmék igazságát. 

Együtt mindezekben pedig az Istennek megváltó 
kegyelme jelent meg és közöltetett velünk, de csak egy 
feltétel alatt: ha hiszünk a Jézus Krisztusban, ha oly 
erős bizodalmunk vagyon ő benne, hogy vele, utána mi 
is megtudjuk tenni a saját lelki életünkben azt az útat, 
melyet ő az ő életében a jászoltól a keresztig megtett. 
Ezen a hiten fordul meg minden. E nélkül az egész vált-
ságmunka rám nézve közönbös, ezzel pedig minden 
javaival az enyém! A keresztyén igehirdetésben pedig ez 
a fődolog. 

Marton Lajos, 
ref. s.-lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Lelki Harmat. Elmélkedések és imák az év minden napjára. Irta 
Szabó Aladár theologiai tanár. Budapest, Hornyánszky Viktor 

kiadása. Ara ? 

Ájtatossági irodalmunk e legújabb termékét az 
Előszó és néhány mutatvány közlésével következőkben 
mutatjuk be olvasóinknak. 

»Nincs kedvesebb tünemény, mint a harmatcsepp a 
zöld levélen vagy a virág szirmán. Üdít, éltet, ragyog s 
megmutatja természetes tükrében a nap képét. 

Fáradt lélek, földi gondoktól, bajoktól, kételyektől 
s az elkövetett hibák emlékétől gyötört lélek, nem tudod-e, 
hogy neked is szükséged van üdítő harmatcseppekre ? 
Jer azért és vedd e könyvet! Végy belőle harmatcseppeket! 
Végy belőle lelki harmatot! És pedig, ha csak lehet, végy 
belőle minden nap. Gyűjtsd magad köré szerettidet s egy 
csendes, ünnepélyes reggeli vagy esteli órában olvass el 
nekik egy-egy elmélkedést. Meglásd, családi életed boldo-
gabb lesz. Meglásd, családi életedet sok minden baj, harag, 
civódás és más vétek elkerüli. 

Ajkad lassanként hosszab imára is megnyílik majd, 
mint a milyeneket e könyvben lelsz s az evangéliomi 
igazságokkal nemcsak egy percig foglalkozol. így lesz ez 
jól. Hiszen e harmatcseppek ahhoz a lelki vízben bővöl-
ködő gazdag forráshoz akarnak vezetni, a mit bibliának 
neveznek. És ha lelked megmozdul, ha érdeklődni kezdesz 
az evangéliomi igazságok iránt, örömmel fordulsz az idves-
ség ama fényes napjához, a Jézus Krisztushoz, a kit e 
harmatcseppek, csak mintegy tükör által mutatnak s a 
ki nélkül nincs igaz boldogság. 

Ezzel mindazoknak, a kik a bűnt és a képmutatást, 
a hitetlenséget és vakhitet irtani törekesznek, azzal az 
óhajjal ajánlom a »Lelki harmat*-ot: vajha sikerülne 
minél előbb minden magyar családban határozott, evan-
géliomi szellemet meghonosítani s vajha e magasztos cél 
elérésére a »Lelki harmat« is jó eszköznek bizonyulna.® 

Mutatványok a »Lelki harmat «-ból. 

Január 22. 

Máté ev. I I I , 11. Bizony az, hogy én keresztellek 
titeket vizzel a megtérésre, de az, a ki én utánam jő, 
nálamnál erősebb, kinek nem vagyok méltó, hogy csak 
zsályáját viseljem, az titeket keresztel Szent Lélekkel és 
tűzzel. 

Az 1536. év jan. 22-én egy ember vérzett el Münster-
ben, Németországon, a ki, míg élt, egyike volt a legnagyobb 
szörnyetegeknek. Leydeni János volt ez a münsteri ana-
baptisták, újra keresztelők feje. Az újra keresztelők, a 
kik nagy bűnnek tartották a gyermekek keresztelését, azzal 
dicsekedtek, hogy ők egészen tökéletesek s hogy csak az 
lehet az Isten országának tagja, a ki bemerítéssel hajtja 
végre a keresztelést s maga is ily módon keresztelkedik 
meg. Azonban Leydeni János története mindenkinek, a 
ki csak lelkileg nem egészen vak, megmutatja, hogy a 
bemerítés nem használ semmit magában véve s hogy a 
fődolog a keresztségnél a Lélek keresztsége. A münsteri 



újra keresztelők bemerítették magukat s kénytelenek voltak 
eltűrni, hogy az ő fejők Leydeni János soknejűségben él 
s halomra öleti vérlázító kegyetlenséggel azokat, a kik 
neki nem tetszenek. 

Mindebből természetesen nem következik, hogy min-
denki, a ki magát bemerités által kereszteli meg, olyan 
gonosz, mint Leydeni János volt. De ha valaki be nem 
látja azt, hogy a keresztség, akár bemerités által, akár 
meghintés által megy végbe, csak jel, a megtérés, a. bűnből 
való megtisztulás jele s a ki büszkélkedik az ő bemerít-
tetésével, az aligha lehet jó keresztyén. Másfelől szükséges, 
hogy a ki nem tartja nagyon fontosnak a vízzel való 
keresztséget, jól megvizsgálja magát, vájjon a Szent Lélek 
tüze megtisztította-e már. s szükséges az is, hogy a kicsiny 
korukban megkeresztelteket neveljük a Jézus ismeretére 
s ne szünjünk meg az Atyát kérni, hogy Szent Lelkét 
ne vonja meg tőlünk. 

Isten lelke! téged kérünk, légy mindenkor hű vezérünk. 
Amen. 

Május 21. 

1. Ján. F, 4. Mert valami Istentől született, meg-
győzi e világot. 

E napon a magyar ember önkénytelenül is meg-
megemlékezik az 1848/9-iki nagy eseményekről. Elvonul-
nak előtte azok a dicsőséges képek, a melyek azt mutatják, 
hogy egy elnyomott s jobb sorsra érdemes nemzet miként 
kelt fel, lángra gyújtva, a lángoló hazafisággal s vakmerő 
bátorsággal telt nagy férfiú, Kossuth Lajos szavára és 
miként győzött le harchoz szokott seregeket és egy csomó 
felizgatott néptömeget lángeszű hadvezér vezetése alatt. 
A magyar nap 1849-ben május 21-én állt delelőjén, a 
mikor az ország szívét, Buda várát vette be a diadalittas 
honvédsereg. Mennyi erő volt bennünk és mégis mily 
gyengék voltunk, sőt vagyunk ma is. Gyengék vagyunk, 
mert az Isten erejéből még édes-keveset vettünk magunkba. 
Azért emészti életfánkat most is sok gonosz féreg. Azért 
van köztünk oly sok bűn. Azért pusztítja a bujaság, mely 
már szégyenelni sem tudja magát, nemzetünk virágát. 
Azért vannak láncraverve sokan a vakhit, a hitetlenség 
vagy az érzékiség bilincseiben. Azért oly nagy a meg-
bízhatlanság. Azért nincs elég szeretet bennünk a nyomorul-
tak gondjának felvételére. Azért vannak oly kevesen, a 
kik az evangéliumot buzgón terjesztik. Azért sír és kesereg 
köztünk a Krisztus, a kinek nincs hova fejét lehajtani, 
mert a templomokban még csak beszélnek róla, de a 
családok köréből száműztük. Óh vajha születnénk újra, 
támadnánk új életre Isten által, akkor meggyőznénk a 
sok belső ellenséget s akkor nem kellene félnünk a kül-
ellenségtől sem. 

Teremts bennünk új szívet, óh Isten, hogy meggyőz-
hessük a világot s szolgálhassunk te neked. Amen. 

Augusztus 3. 

Példab. III, 9. Tiszteljed az JJrat a te marhádból, 
a te egész jövedelmednek első zsengéjéből. 

Bizony, csak orcapirulással hallhatjuk ez intést, 
mi, kik a Krisztus nevéről neveztetünk. Mert íme már 
az ótestamentomi időkben is nagyon erősen hangoztatta 
az Úr, hogy az Urat nemcsak szép és ékes beszédekkel, 
hanem a mi vagyonúnkból is kell tisztelni és pedig akként, 
hogy a mi jövedelmünk első zsengéje legyen az Üré, 
ne pedig az, a mi jut és marad. Mi pedig az űjtestamen-
tomi időkben, a mikor az isteni világosság sokkal nagyobb 
fénynyel ragyog, mint a Krisztus előt, még szóval sem 

igen dicsérjük az Istent, vagyonúnkból azonban még 
kevésbbé. Még szóval sem, mert azt a kis isteni tiszteletet 
ugyan lemorzsoljuk valahogy vasárnaponként, ámbár sokak-
nak még ez is sok, hanem aztán igyekezünk is meg-
szabadulni az Istentől, mert nem találjuk gyönyörűséges-
nek a vele való lakozást. Hanem aztán vagyonúnkkal még 
kevésbbé tiszteljük őt. Mert ügy rendezzük be állapotunkat, 
hogy a földi célokra bőven jusson s azután a mi marad 
— természetesen nem sok marad s nem is a java marad — 
azt adjuk Istennek. Nem jól van ez így. Nagyon is el-
felejtettük, hogy a mink van, az nem a mienk, hanetn 
az Istené. Mi mindent csak sáfárságra kaptunk. Ha pedig 
magunknak akarunk mindent lefoglalni, az istenes célokra 
búzánknak csak az alját adjuk, akkor nem jól sáfárkodunk. 

Értesd meg Atyánk mindenekkel, hogy szükséges 
téged, nemcsak szóval, de cselekedetekkel is dicsérni. 
Amen. 

December 31. 

Jel. XXI, 4. És az Isten eltöröl minden könny-
hullatást az ö szemeikről és a halál többé nem lészen, 
sem a keserűséggel való sírás, sem kiállás, sem semmi 
fájdalom nem lészen többé, mert az elsők elmultak. 

A ki e szavakat írta, »tollát igazán a nap aranyába 
mártotta s nyelvét az égi oltárról vett tűzzel illette«. 
Lehetne-e már szebb jövőt képzelni ? Lehetne-e az Isten 
országának teljes diadalát ragyogóbb színekkel festeni? 
Hiszen már a reménység is boldoggá tesz bennünket, 
hogy jő egy oly kor, a melyben az Isten letöröl minden 
könyhullatást az ő gyermekei szemeiről és a halál többé 
nem leszen. Mit adnánk érte, ha valaki azt mondhatná 
az évnek ez utolsó napján, hogy már a jövő évben egész 
bizonyosan nem lesz keserűséggel való sírás, sem kiáltás, 
sem semmi fájdalom. Csak az a baj, hogy azt senki nem 
mondhatja, mert az elsők még nem multak el. Az elsők 
azok a rossz okok, a melyek egész bizonyosan megtermik 
a rossz következményeket. Ezeket a rossz okokat, a hitet-
lenséget, az Istentől való elszakadást, az Úr Jézus ellen 
való fellázadást, a Szent Lélek elleni káromlást kellene 
kiirtanunk, akkor majd nem lenne többé keserűség és 
gyötrelem. És a mely mértékben ama gonosz okokat az 
elmúlt évben irtottuk, gyomláltuk, a mely mértékben hitet, 
alázatosságot, Isten előtt meghajolást plántáltunk, bizonyos, 
hogy oly mértékben fogy a gyötrelem és szaporodik a 
boldogság. 

Hálát adunk neked minden áldásaidért, Atyánk, 
Istenünk ! Vezess be, kérünk, az új évbe erősebb hittel, 
nagyobb alázatossággal és több készséggel a te parancsaid 
teljesítésére, mint a milyen eddig lakozott bennünk. Amen. 

B E L F Ö L D . 

Pap üldözés a brassói evang, esperességben. 
Munka után pihenni vágyva útra kellem az én ked-

ves barátommal, dr. Szlávik Mátyással az erdős, völgyes 
szép Erdély felé s eljutottunk ide, az ország délkeleti 
véghatárára, a félig kopasz Czenk alá is, melynek lábánál 
a vén Brassó üldögél, szemeit a kies Bárczaságon le-
geltetve. 

Sok tanulságú város ez a Brassó és úgy találom, 
hogy nagy hivatású is. A mi Pozsony ott a nyugati 
szélen, az Brassó itt délkeleten: magyarság végvára. 



S újabb időben, mintha már maguk is sejtenék, mivégre 
állnak ott. A magyar nemzeti öntudat ébredez falaik kö-
zött. Hol eddig az idegen volt otthon, hol úr volt a német, 
jobbágy a magyar, ott ma nemzeti kulturánk erősbödé-
sével fordul a viszony. De Pozsony elébb van, mint Brassó. 
Mi ott már haladunk, ezek a brassóiak azonban még csak 
indítanak. A magyar szellem — hogy úgy mondjam — 
még csak az elővárost hódította meg. Ott emelkednek a 
nemzeti míveltség csarnokos templomai: az állami főreál-
iskola, a kereskedelmi akadémia és az ev. ref. egyháznak 
a közalap segítségével épült stylszerű temploma. Vala-
mennyiből a magyar szellem fénye árad és mint e fény 
rávetődik a mozgalmas város közepén dominálva szét-
tekintő ú. n. »Feketetemplom*-ra., melyben ma még szá-
szok szászul dicsérik az urat, és nekem úgy tetszik, 
mintha attól a fénytől már az a feketeség is világosod-
nék s mintha külről befelé Ige hangzanék: a jövő miénk! 

De hová kalandozik lelkem, hiszen mi másért jöt-
tünk ide, hiszen mi első sorban legközelebbi véreinket, 
a magyarhoni evang. egyház legifjabb tagját, a zsenge 
csángó esperességet keressük itt, a mely csak az imént 
szabadította fel magát a szász uralom alól, hogy a nemzeti 
szellemtől áthatott evang. egyetem szervezetébe illesz-
kedve nemzeti hivatást is teljesítsen a maga hatáskörében. 

igen, mi ezt a brassói esperességet óhajtottuk meg-
ismerni, azért jöttünk ide messze földről. Meg is ismer-
tük. Megálltunk az öreg Czenk tetején, alátekinténk a 
szép Bárczaságra, melyen a Hétfalu édes testvérként 
borul egymás kebelére és a mi lelkünk igen gyönyörkö-
dik vala, mert ezekben a csángó gyülekezetekben erőt s 
az erőben egy szép jövő biztosítékát láttuk. 

S e hitünkben megerősítettek a pásztorok is, kik e 
népet őrzik és kies mezőkön szent buzgalommal, fárad-
hatatlan hűséggel legeltetik. 

Ily pásztorok s ily nép nagy nyereség nekünk s 
ha egyetemes egyházunkban céltudatos a kormányzás 
és vezetés, a minthogy eziránt kétségünk nem lehet, akkor 
a csángó esperesség rövid időn egész organismusunknak 
egyik legéletképesebb tagja s itt a határon az evangéliumi 
szellemnek biztos vára s zászlótartója lészen. 

Hanem minél veszélyesebb a pont, a melyen állunk 
(s van-e esperesség, mely veszélyesebb pontot foglalna el, 
mint épen a brassói ?) annál élesebb vigyázatra van szük-
ség. S a végvárakon az őröknek nemcsak az a köteles-
ségük, hogy a külső ellenséget szemmel tartsák s a har-
cot ellene rendületlen kitartásssal folytassák, hanem hogy 
— benn, a népben is a lelkesedést, a hűséget, harci 
kedvet és erőt folyton éleszszék, ápolják, fejleszszék. 

Sajnos, az utóbbi tekintetben ép a brassói esperes-
ségben igen komoly és mélyreható bajt észleltünk s bűn 
volna elhallgatnunk azt, mikor a segedelem még nem késő. 

Őszinteségemet ne vegye senki rossz néven, ha e 
bajt feltárom és azon irgalomnál fogva, melyet én is 
azért nyertem, hogy hü legyek, az orvosok figyelmét arra 
felhívom. 

Az egyházi élet egészséges fejlődésének sok minden-
féle akadálya van, de talán semmi sem vészesebb, mintha 
a népet ép azok vezetői botránkozásoknak teszik ki. Jaj 
a botránkozónak, de még inkább jajj annak, a ki botrán-
koztat. S íme ép a brassói esperességben — ügy tapasz-
taltuk — hogy a botrányok napirenden vannak. Szemé-
lyekkel nincsen nékem dolgom, de tény, hogy ezen espe-
rességben rövid idő alatt már három papot űztek ki 
hivatalából. Távol legyen tőlem, hogy akár egyiknek, akár 
másiknak védelmére keljek. Megengedem inkább, hogy 
többé-kevésbbé mindenik rá szolgált a büntetésre. Hanem 
mégis igen feltűnő, hogy ily dolgok — csak ép ezen kis 

esperességben vannak napirenden. Még föltünőbb, hogy 
— a büntetésben semmiféle fokozat sem vehető észre, 
hogy itt se intés, se dorgálás, se megbírságolás, se át-
helyezés, se más egyébb büntetés nem létezik, hanem a 
vétkest mintha csak statarium hirdettetett volna ki, egy-
szerűen halálra ítélik. 

S legfeltűnőbb — nem, ez már egyenesen meg-
döbbentő — hogy ilyesmi oly lelkészekkel történik, a kik 
kenyerük javát már megették, kik hosszű ideig bántatla-
nul s közmegelégedéssel hivataloskodtak, soha fegyelmi 
eljárás alatt nem voltak. Mely csodafordulat, hogy az 
ember öreg korára nagyhirtelen romoljék meg s juttassa 
magát és családját koldusbotra ? 

Legyen, hogy vétkesek, de hát Uram Isten! Kegye-
lem csak nálad lakozhatik irántunk s nálunk s hozzá 
lelkészeknél lelkésztársak iránt annak helye ne volna? 
Hát Uram Isten ! csak te adsz nekünk javulásra időt és 
alkalmat s minket egymásiránt ugyanarra nem köteleznél? 

Bizony nem értem e dolgot, de a veszedelmet benne, 
azt nagyon is látom. S épen azért csak hálát tudok adni 
a mi jó Istenünknek, ki bizony nem a békétlenség és 
gyűlölség, hanem a béke és szeretet Istene, hogy végre 
ebben a brassói esperességben is akadt egy lelkész, a ki 
egész közelről, színről-színre látva a nagy nyomort, melybe 
egyik legutóbb taszított lelkésztársa és nagy családja 
jutott, felemelte szavát az igazság érdekében és keresi az 
orvoslást illetékes helyen, az orvosoknál. 

Egy ügyben való felterjesztése, panasza ma az egye-
temes egyházi törvényszék asztalán fekszik. Annak idején 
lesz alkalmunk az egész ügyet konkrét alakban megis-
merni, most csakis megérinteni akartuk azt, hogy min-
den személyi vonatkozásoktól, eltekintve annak fontossá-
gára közegyházunk java s érdekében rá irányozzuk a 
figyelmet. 

Hiszszük és reméljük, hogy azok, a kiket a dolog 
első sorban illet, a fenforgó eset kapcsán indíttatva érzik 
majd magukat, hogy a brassói esperesség beléletébe és 
kormányzatába betekintsenek és az ügyet komoly meg-
vizsgálásra méltassák. 

Mert elvégre is az egyetemes egyházi közakaratnak 
letéteményesei hivatottak arra, hogy egyházunkban min-
deneknek ékes és szép rendben való folyásáról gondos-
kodjanak. 

Brassó. Dr. Masznyik Endre. 

A jövő érdekében. 
Alig van az »Egyházi törvények« §-sai között egy 

is, melyért kevesebb tenta folyt volna s mely megalkot-
tatása óta is kevesebb méltánylásban részesült volna, 
mint a 247. §. 

Pedig e §., különösen ennek b) pontja, sok már 
végkimerülésben vonagló szegény egyház elzsibbadt tagjaiba 
öntött új életet. 

Példaképpen felemlítem saját egyházamat, hol 4000 
hold föld van két reform, vallású főúri család kezén. 
Eddig e 4000 hold földre egyházi adót nem vethettünk, 
mert a tulajdonos főúri családok nem laktak községünk 
területén s a régi törvény, mely kimondta, hogy egyházi 
adóval ki-ki csak ott róvható meg; hol állandó lakással 
bír, szentesítette azt a sok elkeseredést okozott visszás 
állapotot, hogy míg a szegény földmíves embernek min-
den vékás földjére rávetettük az egyházi adót: addig a 
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nagyok, a hatalmasok ezrekre menő holdjai, egyházi adó-
mentesek valának. 

E visszás állapotnak véget vetett a törvény 247. §-ának 
b) pontja, illetőleg annak negyedik bekezdése, mely meg-
engedi, hogy az egyház a községben nem illetékes egyház-
tagra,, ingatlan birtoka után, a reá különben esendő adó-
nak 25% -át vethesse ki. 

E §. alapján vetett ki egyházunk, a már említett 
4000 hold föld tutajdonosaira 86 frt évi egyházi adót. 
Igaz, hogy 86 frt nem sok pénz, de a ki ismeri a kisebb 
egyházak viszonyait, tudni fogja, hogy a »fenni vagy 
nem lenni« kérdésével küzdő szegény egyházakra nézve 
86 frt évi jövedelem-szaporulat olyan rengeteg nagy ösz-
szeg, hogy az képes a kimerültség miatt elzsibbadt ta-
gokba új életet önteni s a lét kérdésével küzdő szegény 
egyház fenmaradását biztosítani. 

Hiszem, hogy Királyhágón innen és túl, sok szegény 
kis egyház lélegzik ma már szabadabban s velem együtt 
sok lelkipásztortársam örvend a 247. §. meghozatala felett. 

De — megvallom — az én örömöm nem teljes. Meg-
zavarja azt a jövőbe néző lelki szemeim előtt ingerkedő-
leg fel-felmerülő . . . hát ha! ? Hát ha az a birtok, mely-
nek évi adója most egyházad kimerült tagjaiba új életet 
öntött, az idők folyamán akár házasság, akár adás-vétel 
útján idegen felekezethez tartozó birtokos kezére jut? 
mi lesz akkor ?! 

S épen ez az, mi a tollat kezembe adta. 
Nagy hibánk volt nekünk, kezdettől fogva a jövővel 

való nem gondolás. Sok ezrekre menő alapítványok kal-
lódtak el itt is — ott is az idők folyamán s bizony, ha 
csak annyi gondot fordítottunk volna is az egyházak 
vagyonainak megmaradására s azok fennállásának bizto-
sítására, a mennyit a róm. kath atyánkfiai fordítanak: 
most nem volnának annyi > szétszórt csontjaink*, melyeket 
nagy áldozattal kell összeszedegetni. 

Szerintem az egyházak jövőjének biztosítása céljá-
ból — a 247. §. üdvös intézkedésének betetőzéseül még 
egy elmulaszthatatlan kötelessége van az egyházi felsőbb 
hatóságnak. 

Nevezetesen kérje be a konvent az adatokat min-
denik egyházkerületből arra nézve, hogy hol, kinek és 
milyen egyházi adóval megrótt birtoka van a református 
nagyobb birtokosok közül ? Azután a konvent elnökei 
intézzenek felhívást illetőleg kérelmet külön-külön minden 
nagyobb reform, vallású birtokoshoz, hogy engedjék meg 
egyházi adójukat — mint a birtok állandó és örök terhét — 
birtokaikra telekkönyvileg bekebeleztetni. 

Jól tudom, hogy lesznek sokan, kiknek füleik siketek 
lesznek a kérő szóra, de hiszem, hogy lesznek elegen 
olyanok is, kik örömmel adják beleegyezésüket. S ha ily 
módon széles e hazában csak néhány egyház állandó 
fenmaradását lehetne is biztosítani: a konvent nagyérdemű 
elnökei eléggé megjutalmazva érezhetnék csekély fárad-
ságukat, s még méltóbbakká tennék magukat a jelenkor 
tiszteletére s az utókor hálájára! 

Isó Pál. 

RÉGISÉGEK. 

Gálszéesi István hittani műve 1538-ból. 
Eddigi tudomásunk szerint Ozorai Imrének Krakkó-

ban, 1535. »de Christo et ejus Ecclesia« cím alatt meg-
jelent munkája a magyar-nyelvű protestáns irodalom legelső 
terméke. Napjainkban csak 4 csonka "példánya található, 
tizenegy év múlva (1546) ugyancsak Krakkóban megjelent 
második kiadásából pedig csakis egyetlen csonka példány 
maradt fenn. 

Ozorai után Gálszéesi István következik, kinek 
Énekes-könyve Szilvás-Uj falvi Imre feljegyzése szerint 
Krakkóban, 1536. jelent meg; ma azonban egyetlen példány-
ban sem ismeretes. Második munkája »A keresztyéni tudo-
mányról való rövid könyvecske* szintén Krakkóban, 1538. 
jelent meg. Bod Péter látta e munkának egy példányát 
s röviden ismertette azt »Magyar Athánásának* 89—90. 
lapjain; ez az egyetlen ösmerl példány azonban 1849. a 
nagy-enyedi kollégium könyvtárának veszedelmekor elpusz-
tult ; úgy hogy azóta egyetlen példány sem volt ismeretes. 

Gálszéesi hittani munkája Bod Péter szerint 1. a 
parancsolatokról, 2. az apostoli krédóról, 3. az imádság-
ról, 4. a gyónásról, 6. a keresztyéni szabadságról tárgyal, 
még pedig oly módon, hogy »nem tisztult úgyan meg 
még jól a régi ceremóniás tudománytól, de mindazonáltal 
a megigazulásról jól értett s a fundamentumról ha néha 
láttatik is másképen szólani, azt az időkhöz képest meg 
lehet engedni«. 

Ennyivel kellett egész mostanig megelégednünk 
Gálszéesi müvét illetőleg; pedig nemcsak hittani és tör-
téneti, de nyelvtudományi szempontból is rendkívül nagy-
becsű lenne az ilyszerü munkáknak teljes ismerete. 

A véletlen szerencse rásegített, hogy Gálszéesi mun-
kájának, ha nem is teljes példányát, de néhány levélnyi 
töredékét Kassa város gazdag levéltárában folyó hó 8-án 
megtaláltam. 

Épen egy céhszabályzatokat tartalmazó vaskos könyv 
volt kezemben, melynek kötése 1550-ből való. Mindkét 
fedél-táblában magyar nyelvű nyomtatványdarabokat vettem 
észre, melyeknek szükségképen 1550 előtt kellett megjelenni. 
Közelebbi vizsgálat után kétségtelenül kitűnt, hogy a 
beragasztott levelek Gálszéesi szóbanlevő munkájának 
darabjai. A címlap ugyan eddig még nem került elő; de 
egyik levéltöredéken a szakasznak góth betűkkel nyom-
tatott címe: 

»€n?teob 1 7 3 5 a 5 <3entstgfyefrerol« nyilvánvalóvá teszi, 
hogy Gálszéesi munkájának töredéke áll előttünk. 

A könyvtáblák kiáztatása, ifj. Kemény Lajos városi 
levéltárnok közbenjöttével, nemsokára meg fog történni 
s csak ezután adhatunk számot az eredményről, hogy 
t. i. hány ép és hány csonka levelet tudtunk a két táblá-
ból megmenteni. 

Addig is azonban megmondhatunk annyit, hogy a 
könyv alakja kis nyolcadrét, (11 -f- 7 centiméter) az ötö-



dik szakasznál már a G. (vagyis a hetedik) ív járja, 
tehát a munka elég nag} terjedelmű. Az is világos, hogy 
a munka nem kérdésekben és feleletekben van írva, tehát 
káténak nem nevezhető. Az Úr vacsoráját oltári szentség-
nek nevezi épen űgv, mint Samarjai Jánosnak majdnem 
száz évvel később (Lőcse, 1636.) megjelent agenaája. 

Mutatványul álljon itt, betű-hű másolatban, a szent-
ségekről szóló ötödik rész első pontja: 

Meglepő előtten, az »istennek kecskeje« kifejezés, 
(ha ugyan nem sajtóhiba,) mely alatt Gálszécsi kétség-
telenül a szivárványt érti. Az idézet negyedik sorának első 
szava ugyanis így olvasandó: »kecskeje*, mert e munká-
ban a es következetesen cij-vel van jelelve. Az érdekes 
kifejezést az illető szaktudósok figyelmébe ajánlom. 

Révész Kálmán. 

IRODALOM. 

Észrevételek S. Szabó József »Egyházi dol-
gozatainak* mutatványára. 

A törekvő s szorgalmas szerzőnek e Lap 33-ik szá-
mában bemutatott munkáját nem volt szerencsém még 
olvasni, csupán a belőle közlött mutatványt. Az ebben 
előforduló hiányos, sőt téves történeti adatokat pótolni s 
helyreigazítani célja e soroknak. 

1. Azt mondja S. Szabó József, hogy nálunk, az 
újabb korból csupán négy prédikáció kötet érte meg a 
második kiadást. 

No, már ennél jóval több! valószínűleg 4 X 4-nél 
is több! Nincs időm szabatosan utánna nézni, de heve-
nyében még hármat említek: Kiss Ádám s Tompa e. be-
szédeit és a szerző által is felhozott Szoboszlainak nemcsak 
szertartási-, de ünnepi-, alkalmi beszédeit is (1856—1871). 

2. A prédikációi irodalom pártolása a r. kath.-nál is 
csak olyan mint nálunk. Az csak kivétel, hogy Hock 
János böjti szentbeszédei »egyenesen a közönség óhajára 
jelentek meg*. Az a közönség, (a Hock közönsége) egy 
előkelő, de mégis csak személyes hölgyközönség, kit bizony 
nem a szentbeszédek, hanem az elegáns, érdekes, ifjú 
pap személye érdekel. Ha Hock vén falusi plébános, vagy 
potrohos agg kanonok lesz: a t. c. közönség aligha lesz 
többé kíváncsi az ő szentbeszédeire s aligha óhajtja azok-

nak megjelenését. Egyébiránt nekünk is vannak Hockjaink, 
az ó-moravicai (?) segéd lelkész, kinek gyászbeszédei csak 
imént jelentek meg gyülekezeteinek egyenes óhajtására és 
tán hozzájárulásával. 

3. A XVIII. század »termékeny* és »nevezetesebb* 
prédikáció írói közül kár volt kihagyni Nádudvarit és Bodost. 
Mindegyik osztályba beillettek volna. A jelen századbeliek 
közül pedig Szoboszlai Pap István, ki akár Vámosi Pap-
nál, akár Fábiánnál feljebb áll úgy érték, mint tartalom 
tekintetében. 

4. Fordítónak Gombásit és Kalmárt ép úgy nem 
lehet tartani, mint Révészt vagy Dobost. Mind Gombási, 
mind Révész nyilván mondják, hogy nem követték vakon 
forrásaikat, nem fordítottak, hanem csupán eszmét és 
tárgyat merítettek belőlük. Kalmárra pedig csak irigyei 
fogták rá, hogy Sinténist fordította, mint Kiss Ádámra, 
hogy Blair, Draesecke stb. után ment, noha ez utóbbi 
mindég megnevezi, ha itt-ott ezek nyomán halad. 

5. Hogy a Fördős szerkesztette Papi dolgozatok 
ideje 1849—7l-re van téve, az tán csak tollhiba. 

6. De az már szarvas hiba, hogy »a kath. Szent-
miklósi Timotheus teremtette meg a legelső magyar hit-
szónoklati folyóiratot Kathedrai Gyűjteményével 1790.« 
Mert az a Szentmiklósi Timotheus, ki a legelső prédikátori 
gyűjteményt adta, nem kath., hanem ref. pap volt, a tatai 
ref. egyházmegyében. (1. Új Magy. Athenes 398 lap.) 
S. Szabó József valószínűleg a Ferenczy Danielik-féle 
Magyar írók névtára után indult, hol a mi Szentmiklósi 
Timotheusunk érdeme egy hasonnevű benedekrendi áldo-
zárra ruháztatik, a ki egész életében egyetlenegy prédi-
kációt adott ki: a »Jó nevelésnek tüköréről*. Ez az övék. 
A miénk az a másik, a ki megteremtette a legelső magyar 
prédikátori folyóiratot. A magunkét nem engedjük. 

7. Még ha ez a mi Szentmiklósink csakugyan kath. 
lett volna is: akkor sem volnánk hátrább a r. katholi-
kusoknál. Ha pedig nem volt kath (a minthogy nem is 
volt soha) és ha nem hasonló tévedésen alapszik a szerző 
azon másik adata, hogy ^Erdélyben 1799-ben indult meg 
az Alkalmi és halotti beszédek gyűjteménye, mély 1799-től 
1832-ig fennállott«: akkor kétszeresen megelőztük a római 
katholikusokat. Ezen 33 évfolyamos s szerző szerint leg-
első folyóiratunkról azonban én — nagy sajnálatomra — 
semmit sem tudok, de tán még Szinnyei sem! 

N.-Igmánd, 1894. augusztus 17. 
Szentkúti Károly. 

** Egyházi dolgozatok. írta S. Szabó József. 
Miskolcz. Ferenczi B. kiadása. 1894. Ára 1 frt 20 kr .— 
Ez alatt az általános cím alatt »papi« dolgozatait gyűj-
tötte össze és adta ki S. Szabó József,- előbb naprágyi 
lelkész, azután kisújszállási, most debreceni főgimnáziumi 
tanár, lapunknak is szorgalmas munkatársa. A rokon-
szenves, képzett fiatal lelkész és tanár egyénisége ezekben 
a lelkészi dolgozatokban is visszatükröződik. Szabó min-
denekelőtt tudós fej, a ki sokat olvas és sokat tud. 
Philosophia, aestetica, költészet kincseivel gazdag a lelke. 

Gyakorta az Iften az ew ighiretihez a" 
dott valami külső iegyet, tneliyek em" 

bereket intenek az ighiretrwl, mint iftének 
kecyjkeie inti vala NOQÜ az ighiretrül, hogy 
iften többQ aar vízzel az világot el né vez" 
tenQ. 



Azután poétikus kedély, mondhatnám »szép lélek«, kit 
az élet, a társadalom, az egyház, a tudomány, a művé-
szet minden jelensége érdekel és impressionál. Beszédei 
okos, szellemes és költői zománeozatú beszédek. Kár, 
hogy csak a tudást gazdagítják és aestetikai élvezetet 
nyújtanak. A hivő lelket nem egészen elégítik ki. Csak 
gyönyörködtetnek, de nem eléggé építenek. Mintha hiányoz-
nék belőlök valami. Lelkeinket nem rázzák meg és nem 
engesztelik ki. Nem nyúlnak be a lelkiismeretbe. Olva-
sásuk után is olyan jól érezzük magunkat, mintha semmi 
tusakodásunk nem volna se hússal és vérrel, se Istennel 
és lelkiismerettel. A bűn és kegyelem lesújtó ellentétét 
nem éreztetik, a megváltás és Megváltó isteni erejét nem 
ismerik. Az evangéliumot dicső eszmék, örök igazságok 
tárházaként tárgyalják, de isteni megváltó erejét nem 
tudják felmutatni. Szerzőjök hisz a Jézusban, de nem 
eléggé hisz a Krisztusban. Az evangélium isteni hatalma 
nem járta át, nem szülte újra a lelkét. Pedig tudása 
gazdag, ízlése művelt, idealizmusa nemes, írói tempera-
mentuma elvitázhatatlan. Ezek magok is fölül emelik 
Szabót a chablonos prédikáció-írókon. A ' 0 dolgozat 
mindenikében van valami figyelemre méltó, sőt megkapó-
Egyikben a tudás gazdagságával, másikban a poétikus 
lendülettel, harmadikban a választékos, színdús stylussal, 
negyedikben nagy olvasottságával excellál. A dolgozatok 
között van néhány prédikáció, van alkalmi beszéd, ha-
lotti beszéd, halotti ima, úrvacsorai beszéd stb. A dol-
gozatok tartalmas előszavából Lapunk mult száma mutat-
ványt is közölt. Tanulmányozásra, sőt használatra is 
ajánlhatjuk. (Sz. F.) 

** Kalászok az életnek kenyeréhez. Különféle 
alkalmi beszédek gyűjteménye. Szerkesztik K. Tóth Kál-
mán debreceni és Papp Károly budapesti lelkészek. — 
E prédikáció gyűjtemény II. évfolyamának 111. füzete kö-
vetkező tartalommal hagyta el a sajtót. Újévi egyházi 
beszéd Papp Károlylól, Böjt negyedik vasárnapján Könyves 
Tóth Kálmántól, A mostani idők nyugtalankodásai Nagy 
Istvántól, Elöljárók választásakor Könyves Tóth Kálmán-
tól, Konfirmációi beszéd Zábrák Dénestől, Reformáció 
emlékünnepén Kiss Ferenctől, A jelek Ősz kezdetekor 
mire intenek Molnár Sámueltől, Ó-év estéjén Szász Károly-
tól, Kossuth Lajos felett Tolmage-től (ford, Csulak Zsig-
mond), Templom újításakor Thury Etelétől, Gyámintézeti 
egyházi beszéd Scholz Gusztávtól, Templomalapkő letéte-
lekor Lénárt Józseftől, Templom száz éves jubileumára 
Fejes Istvántól, Lelkészi és tanítói lak felavatásakor Borzsák 
Endrétől, Orgona felavatás előtt Papp Károlytól, Áttérő-
höz intézett beszéd Raífay Sándortól. Függelék: Templomi 
imák Könyves Tóth Kálmántól. — Mint e tartalomjegy-
zék is mutatja, a mostani füzet a közölt programm sze-
rint 16, alkalmi beszédet hoz 14, jobbára neves szerzőtől 
és kellő változatosságban. A beszédek csaknem kivétel 
nélkül megállják helyöket s az igehirdetés magasabb köve-
telményeinek is megfelelnek. — Az évenként négyszer 
megjelenő s füzetről-füzet re izmosuló vállalatra ismételten 
felhívjuk a gyakorló lelkészek figyelmét. Előfizetési ára 

negyedévenként 1 frt, mely összeg a kiadó Hornyánszky 
Viktorhoz küldendő Budapestre (Akadémia bérháza). 

** Protestáns Pap. E gyakorlati lelkészi szak-
közlöny juliusi füzetében, melyet Lágler Sándor és Kálmán 
Dezső lelkészek szerkesztenek és adnak ki a tolnamegyei 
Kölesden, Ladányinak »Vágyom haza« cimű, Gerok nyomán 
írt hangulatos verse után »Evangélizáljunk" cim alatt 
Lágler Sándor kezd közölni egy figyelemre méltó irány -
cikket, melyben a lapunk által sürgetett irányban és szellem-
ben evangélizációra buzdítja a lelkészi kart. Azután három 
rövid, de velős, mert evangéliumi erőtől duzzadó egyházi 
beszéd van közölve mutatványnyal néhai Munkácsy 
Sándor paksi lelkész prédikációiból, melyekből egy kötetre 
valót most rendez sajtó alá Bocsor Lajos tengődi lelkész, 
k.-somogyi esperes. A füzet többi tartalma : Keresztelési 
beszéd (meglehetős üres) Gsik Dánieltől, Halotti beszéd 
(ritmusos, virágos stylusban) Benke István s.-lelkésztől, 
Halotti ima Gulyás Benőtől, Komitica a Jelentő ív be-
küldéséhez (ízetlen elménckedés) Külsösomogyi Tamástól. 
Törvények és rendeletek (1892-ben bandukálva). Külön-
félék, Irodalom, Választások, Halálozások. A füzet előfizetési 
ára évnegyedenként 1 frt 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált vállalatból most jelent meg a 
18-ik füzet, melyben Gracza György a Würtenberg- és 
a Nádorhuszárok hazaszökését mondja el; egészen új 
adatok alapján. A füzet képei közt ismét több olyan van, 
a mely eddigelé még sehol sem jelent meg. A képek a 
következők: Schwaidel József honvédtábornok. (Egykorú 
rajz.) Eszék város pénzutalványa 1849-ben. Kmetty György 
honvédtábornok. (Eredetije az országos ereklye-múzeum-
ban.) Hauslab Ferenc osztrák altábornagy. Pöltenberg 
Ernő honvédtábornok. (Egykorú festmény után.) A »Chari-
vári«-ból. (Andrássy Manó gróf rajza után.) Aradi fogoly 
faragványa. (Eredetije az 1848/49-iki országos ereklye-
múzeumban.) Gróf Zichy Jenő elfogatása. (Eredetije az 
1848/49-iki országos ereklye-múzeumban.) Kossuth a tábor-
ban. (Egykorú festmény után.) A szabadságharc neveze-
tesebb szereplői a honvédség köréből. 

** A gyermekek első olvasókönyve. Szerkesz-
tették Freuszmuth Frigyes és Frühwirth Samu. Pozsony 
Drodtleff Rezső kiadása, ára 30 kr. A csinos kiállítású 
könyvet szerzőik következőleg mutatják be: Könyvecskénk 
magyarhoni németajkú gyermekek számára van írva. 
Ezen célt szemünk előtt tartva, a német szövegnél magyar 
betüformákat használtunk, miáltal a magyar »írva-olvasást« 
szándékunk előkészíteni; más részről azonban a paedago-
giai elvek ellen sem akartunk véteni, s ez okból a német 
szöveget a magyar elé helyeztük, hogy a tisztán német 
szülői házból kikerült gyermek az olvasott anyagot értse 
s csak akkor térjen át a magyar szöveg olvasására, ha 
az év folyamán beszéd- és értelemgyakorlatok alapján a 
magyar nyelvet már némileg elsajátította. Jelszavunk : 
paedagogiai alapon a nemzeti ügyet szolgálni. 

** A számolástanítás alapja. Böngérfi János és 
Orbók Mór számtani vezérkönyvének most jelent meg a 



II. füzete, mely az I-ső osztály számtani anyagát ügyes 
mintaleczkékben, az eddigiektől sokban eltérő felfogással 
nyújtja. A szemléltetést, a tanulók ön munkásságát, a tárgy 
minden oldalú felfogatását, a gondolkozásra való serkentést, 
az elmeél fejlesztését főfeladatuknak tekintik. De a kellemes 
változatosság révén arról is gondoskodnak, hogy tanításuk 
tárgya a tanító és a tanuló előtt soha se veszítsen érde-
kességéből. Eredeti az az eljárásuk, hogy már az alap-
fokon is megismertetik a gyermeket a tört fogalmával. S 
egyenlő nevezetű törtszámokkal, a melyeket épúgy kezelnek 
mintha azok egyenlőnevű egész számok lennének — mívele-
teket végeztetnek. A könyvnek az is egyik érdeme, hogy 
a szóbeliséget az írásbeliséggel szorosabb összeköttetésbe 
hozza. A könyv ára : 1 korona és Drothleff Rudolfnál 
jelent meg, Pozonyban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A vallás- és közoktatási mi-
niszter szerződésileg bírt jogánál fogva dr. Dózsa József 
nagyenyedi evang. reform, főgimnáziumi tanárt a szász-
városi főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. — 
Sárközy Aurél Fehérmegye alispánja, vértesaljai egyház-
megyénk és dunamelléki egyházkerületünk tanácsbirája 
Komárommegye főispánjává neveztetett ki. — A kisújszál-
lási ev. ref. főgimnáziumban a classica phil. tanszékre 
Soós József nagykőrösi rendes tanár, a német-magyar 
tanszékre pedig Stromp József ottani h. tanár válasz-
tatott meg. — A vallás és közoktatási miniszter Gsánky 
Viktor pest-pilis-solt-kiskun-vármegyei segédtanfelügyelőt 
eddigi alkalmazásában való meghagyásával számfeletti 
tanfelügyelővé nevezte ki. 

* A dunamelléki ref. püspöki hivatalt a napok-
ban Halasról visszahelyezték Budapestre, s így azután 
minden hivatalos ügyet ide kell intézni. 

* Iskolai aranykönyv. Az Alföld egyik vagyonos 
és tekintélyes városa, Karezag folyó hó 16-án tartott 
képviselőtestületi gyűlésében dicséretreméltó áldozatot ho-
zott az ev. ref. tanügynek s általa a hazai közművelő-
désnek. Elhatározta ugyanis, hogy az ottani négy osztá-
lyú ev. ref. gimnázium továbbfejlesztéséhez már a követ-
kező tanévtől kezdve évi állandó segélyképen egy rendes 
tanár fizetésével, azaz 1200 frttal járul, sőt amennyiben 
a gimnázium hatosztályúvá féjlesztetik, kilátásba helyezte, 
hogy jövőre még egy másik rendes tanár fizetését is 
magára vállalja. Ezzel mintegy betetőzte a város gimná-
ziuma fentartása és továbbfejlesztése érdekében tett nemes-
lelkű áldozatait. Öt évvel ezelőtt 30,000 forint alapítványt 
tett, újabban ingyen telket adott a most épülő gimnázium 
számára, most pedig, midőn már a gimnázium fen mara-
dása biztosítva van, annak továbbfejlesztéséről gondos-
kodik. Mindenesetre tiszteletreméltó áldozat, melyet a 
karczagi ev. ref. egyház és város kifejt gimnáziuma érde-
kében. 

* A kecskeméti ev. ref. főgimnáziumban az 
1894/5. iskolai évre vonatkozólag a beiratások folyó évi 
szept. 1—5. napján d. d. 8—12 óráig történnek az igaz-

gatói irodában. A kik valamely iskolai jótéteményben, 
ú. m. tandíj- vagy konviktusi-díj elengedésben óhajtanak 
részesülni, eziránt kérvényüket, iskolai- és szegénységi 
bizonyítványnyal felszerelve, az igazgató-tanácshoz'címezve 
legkésőbb szeptember l-ig a gimnázium igazgatóságához 
küldjék be. A felvételnél a tanulónak, a fennálló rend-
tartás értelmében, személyesen, atyja, anyja vagy gyámja, 
illetőleg azok külön megbízottja kíséretében kell az igaz-
gatóságnál jelentkeznie és az előző osztályról szóló iskolai 
bizonyítványt, hiteles születési okmányt és a 12 éven 
alólinak védhimlő-oltásról, a 12 évesnél idősebbnek pedig 
újraoltásról szóló igazolványt kell felmutatnia. Kecskemé-
ten, 1894. aug. 19. Katona Mihály, igazgató. 

* A debreceni tanszerkiállítás augusztus 18-án 
nyílt meg a közoktatási miniszter képviselőjének, számos 
tanügyi férfiúnak s nagyszámú érdeklődőnek a jelenlété-
ben. A kiállítás nagy apparátussal rendeztetett és fényes-
nek mondható. Külső terjedelemben, a kiállítók résztvéte-
lében is felül múlja az eddigi hasonló kiállításokat. A 
különböző jellegű tanférfiak majd minden csoportja tart 
gyűlést a két hétig tartó kiállítás ideje alatt. Ott tartja 
ez idei közgyűlését a tanítók országos bizottsága, a ref. 
tanítók országos választmánya, ott lesznek a tanítóképezdei, 
a polgári iskolai és a kereskedelmi iskolai tanárok, ott 
készül országossá szervezkedni a tiszántúli ref. tanár-
egyesület stb. Minket különösen a ref. népiskolai tanítók 
és a prot. középiskolai tanárok egyesülési törekvései érde-
kelnek. Igen szükséges volna, ha úgy tanítóink, mint 
tanáraink megtalálnák azt az egyesülési alapot, azt az 
igazi egyesítő eszmét, mely régi keletű egyesülési mozgalmai-
kat végre-valahára sikerre vezetné. Szerintünk ez az igazi 
egyesítő erő csak is az evangéliumi keresztyén nevelés 
eszméje, tehát az elemi és középiskolaijoktatás evangéli-
zálása lehet. Más alapon, más célokért az országos tanítói és 
középiskolai tanár-egyesületek mellett nem sok értelme van 
a külön ref. egyesületté alakulásnak. Ha sikerül Debrecen-
ben, a kálvinistaság e nagy központjában a prot. nevelésügy 
evangéliumi ujraébredését proklamálni s lassanként széles 
e hazában keresztül vinni: akkor a debreceni tanügyi 
összejövetelek korszakalkotók lesznek a hazai nevelésügy 
történetében. Ezen reményben és hő váradalommal üd-
vözöljük a debreceni prot. tanügyi gyűléseket s az ott 
megjelent tanférfiakat! 

* Az »Őrálló* cím alatt Sárospatakon január—' 
juniusban hetenkint kétszer megjelent politikai, társadalmi 
szépirodalmi és közgazdasági lap, mely félévi fennállása 
alatt a közvélemény és sajtó kiválóan meleg elismerését 
vívta ki s úgy a hagyományos magyar szabadeülvség, 
mint a protestantizmus szolgálatában teljes buzgósággal 
igyekezett működni, legyőzve az elébe tornyosult nehéz-
ségeket, melyek miatt két hóig szünetelni volt kénytelen, 
f . évi szeptember l én újra megindul. Hetenként kétszer 
fog ezután is megjelenni; előfizetési ára marad egy hóra 
50 kr, negyedévre 1 frt 50 kr. Szerkesztőtárs ifj. dr. Mit-
rovics Gyula, főmunkatárs Csengey Gusztáv lesz. A meg-
rendelés könnyítése végett kötelező jelentkezés is küld-



hető, mely esetben az előfizetési pénz utalványozása októ-
ber l-ig elhalasztható. Kötelező jelentkezést, ha más 
időtartam nincs kitéve, egyévre szólónak tekintünk, de 
az előfizetés ez esetben is beküldhető negyedévi részle-
tekben is. Előfizetési pénzek alólirotthoz küldendők. Sáros-
patak, 1894. augusztus 15. Dr. Bartha Béla jogtanár, az 
»Őrálló* polit. lap felelős szerkesztője és tulajdonosa. 

* A túlzó tótok a dunáninneni egyházkerü-
letben ismét csinos botrányt rendeztek az ág. ev. egyház 
dicsőségére. Aug. 16. és 17-én a Turócz-Szent-Mártonban 
tartott közgyűlésen epés kifakadások között kijelentették, 
hogy megtagadják az egyetemes gyűlésen való képvisel-
tetésöket, a miért az elszakította a turóczi esperességet a 
dunáninneni egyházkerülettől. Az indítványt Boor L. kerü-
leti jegyző tette, kit Janoska esperes, Stefánovics, Dohnány 
és Dula felügyelők továbbá Csulilc, Kmety és Nóvák 
lelkészek támogattak mérges beszédekben, melyeket a 
becsődített tót túlzók tomboló helyesléssel fogadtak. A 
törvényhöz hű magyarság és magyarérzelmű tótság csen-
desítő beszédei, tárgyilagos felszólalásai hatástalanul hang-
zottak el. Hiába mutatta ki dr. Láng Lajos, Bulyovszky 
Simon, Trtyénszky Ferenc, Beniczky Kálmán, Bittér espe-
res, Schneller akad. igazgató, hogy a Boor indítványa 
törvénytelen, hogy a javasolt lépés egyházszakadásra ve-
zet : a fanatizált túlzók többségök érzetében hajthatatla-
nok maradtak. A második napra is áthúzódott vitába 
Baltik püspök is beleszólott az elnöki székből; figyel-
meztette a többséget, hogy ily eljárással az ev. egyház 
legfontosabb érdekeit teszi kockára, hogy ez a maguk tar-
tása beláthatatlan következményű állapotot teremt: rá-
beszélése s minden igyekezete hiábavalónak bizonyult, 
a féket vesztett szenvedélyű többség csak nem akart 
képviselőket választani az egyetemes gyűlésre. Ekkor a 
hazafias püspök, hivatkozva a zsinati törvénylen biztosí-
tott elnöki jogaira, a kerületi közgyűlést feloszlatta. — 
Valóban szomorű dolgok ezek, melyek a nemzetiségi 
érdekeket fölébe helyezik az anyaszentegyház és a vallás 
magasabb érdekeinek! 

* A brit és külföldi biblia társaság 90-ik évi 
Jelentését (The ninetieth Report), mely egy vaskos kötet-
ben a világraszóló társulat mult évi működését ismerteti, 
Lapunk londoni barátjától, Duka Tivadar úrtól a napok-
ban kaptuk meg. Szokásunk szerint részletesen fogjuk 
ismertetni. Most a Jelentésnek csak néhány adatját írjuk 
ide. A Társaság a maga 90-ik évét a bibliának közel 
320 nyelvre való egész vagy részleges lefordíttatásával 
zárta be. Ez idő alatt több mint négy millió példány 
bibliát hozott forgalomba a föld különböző részein. Az 
ó- és új-világ különböző országaiban 600-nál több kol-
portört és 400 bibliaárusító nőt foglalkoztat. Mult évi 
bevétele 140,268 font sterling ( = 1.753,240 frt) volt, 
4376 fonttal több, mint az előző évben. — Magyaror-
szágban a mult évben 65,415 bibliát hozott forgalomba, 
miből 52,119 a szoros értelemben vett Magyarországra, 
7490 Erdélyre, 5806 pedig Horvát-Szlavonországra esik. 
Az eladott bibliák közt magyar nyelvű volt 35 ezer, a 
legnagyobb szám, mely eddig eléretett, valamint az összes 
magyarországi forgalom is eddigelé a mult évben volt a 
legnagyobb. 

P á l y á z a t . 
A karcagi ev. ref. gimnáziumnál az V. osztály meg-

nyitása alkalmából egy tanári állásra pályázat hirdettetik. 
E tanszékkel a természetrajz, illetőleg a geometria 

tanítása van összekötve. 
Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-

jelöltek. 
Heti óraszám 20—22. 
Ha okleveles tanár választatik, ez idő szerint 10C0 frt 

törzsfizetést s 200 frt lakáspénzt kap. helyettes tanár 
javadalmazása 800 frt. 

A fizetést az egyház pénztára évnegyedenként előre 
eszközli. 

A megválasztott oklev. tanár egy évi sikeres műkö-
dés után véglegesítetvén, kötelezett tagja a tiszántúli ev. 
ref., illetőleg az országos tanári nyugdíjintézetnek, melybe 
a fentartó testület belépett. 

A helyettes tanárként alkalmazott oklevele meg-
szerzése után nyomban rendes tanári fizetést kap. 

Az állás f . évi szeptember 10-én elfoglalandó. 
A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanulmá-

nyaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó okmányaik 
kíséretében folyó évi szeptember hó 5-éig alulírotthoz 
küldjék be. 

Hajnal Elek, 
1—2 a gimn. igazg. tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 
A gyönki ev. reform, algimnáziumában egy tanári 

állásra pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó tanár tanítani köteles a latin és 

német nyelvet a III. és IV. osztályban s ezeken kívül 
még oly tantárgyat, melynek tanítására hajlama és ké-
pessége van, heti 24 óraszám erejéig. 

Rendes tanár fizetése 800 frt, 120 frt lakbér és 
40 frt ötödéves pótlék. Valószínű, hogy ez a fizetés rövid 
idő múlva emeltetni fog. 

Okleveles pályázó hiányában helyettes tanár alkal-
maztatik. 800 frt évi fizetéssel s arra való kilátással, 
hogy oklevele megszerzése után rendes tanárrá válasz-
tatik. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek 

tagja leend. 
A pályázók a gimnázium fentartótestülethez címzett 

folyamodványukat kellő okmányok csatolásával folyó évi 
szept. 4.-ig a gimnázium igazgatójához adják be. Meg-
választás után az állás azonnal elfoglalandó. 

A gimnázium fentartótestület elnökének megbízá-
sából : 

Gyönk, 1894. aug. 19-én. 

Varga István, 
1—2 gimn. igazgató. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztííség1: 
IX. kerület, Pi/m-ntra íí.'í. szán-, hová a kézira tok 

ciinzeiidök. 
Kia<l<í-liivatal : 

llorny/tnszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), liová az elöíiz. és hirdet , 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 I v Y V I K T O R . 

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ííra : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

A tanügy nagyhete. 
Valóságos nagyhete volt a hazai közoktatás 

ügyének az a 7 — 8 nap, mely a debreceni tan-
szerkiáll í tás alkalmából a taní tás különböző ágai-
val foglalkozó tanférf iakat úgyszólván ál landóan 
gyűlésben tar tot ta . Iskola ügyi rova tunkban el 
van mondva e tanügyi kongresszusok krónikája , 
itt néhány ál talánosabb é rdekűt aka runk meg-
szellőztetni azokból az irányeszmékből, melyek 
a Debrecenben összegyűlt tanférf iakat foglalkoz-
tat ták. 

Gyűlést tar to t tak a népiskolai tanítók s 
országos bizottságuk nagygyűlésén kimondták a 
népiskolák és az összes népoktatási intézetek teljes 
mértékben való államosítását. Ez nagy dolog, mert 
népokta tásunk egész rendszerének radikál is meg-
változtatását jelenti ; nagy dolog, mer t indirekt 
hadüzenet az eddigi felekezeti ós községi nép-
oktatásnak. Igaz, hogy csak elvi határozat , mond-
hatnám, akadémikus nyi la tkozat ; ele a népokta-
tás elméleti és gyakorlat i munkása inak prokla-
mációja, a tanítók legtekintélyesebb társadalmi 
egyesületének csaknem egyhangú megnyilatko-
zása. Ezzel tehát számolnia kell a liazai nép-
oktatási polit ikának. 

A tanítók nagybizot tságának debreceni hatá-
rozatát különösen két indító ok sugalmazta. A 
nemzeti és financiális. Az első így okoskodik : 
Hazánknak nemzeti népiskola-politika kell, mer t 
a nemzet iségeket csak így lehet megfékezni ; 
nemzeti népiskola-polit ikát azonban kellő inten-
zitással csak az állam fo ly ta tha t ; ergo minden 
népiskolát államosítani kell. A másik fontosabb 
érvnek ez az okoskodása : a felekezetek nem 
elég gazdagok arra , hogy a népiskolát kellő 
erővel fejleszszék, ergo államosítani kell. 

Minket ezek az okoskodások sem meg nem 
lepnek, sem félre nem vezetnek. Kijelentjük, 
mint már többször is tet tük, hogy a népokta tás 
á l lamosí tásának elvi ellenségei nem vagyunk. 

A népoktatási törvény keletkezése óta (1868.) 
mindig azt h i rde t tük : Nem az a kérdés : állami-e, 
vagy felekezeti-e az iskola, hanem az : jó-e az 
iskola? Megfelel-e nemzeti, paedagogiai és vallás-
erkölcsi szempontból a jó iskola követelményei-
n e k ? 11a megfelel, akkor az csak másodlagos 
kérdés, hogy ki ta r t ja fenn. Mert lám Budapest 
községének, Debrecen eklózsiájának a valóság-
ban csak oly jók, egyben-másban még jobbak, 
nemzetileg erősebbek a községi és felekezeti 
iskolái, mint az ál lamnak legjobb népiskolái. I la 
hát ezzel szemben azt mondják, hogy a nemzeti 
szempont követeli a népiskola államosítását, akkor 
mi azt feleljük : Igen, a nemzetiségi népiskolákét, 
de a minden ízökben magyar népiskolákat ugyan 
miér t kellene ál lamosí tani? Financiál is szempon-
tokból is sürgetni kell, mondják, a népiskolák 
teljes államosítását. Nos hát a 25 éves népiskolai 
tapasztalat nem mutat ja , hogy az állam bőkezűebb 
Mecenása volna az iskolának, mint a jóravaló 
községek és a magyar egyházak. 

Mi azt tar t juk, hogy a népiskolai tanítói 
fizetésekről szóló mult évi törvény, mely a nép-
iskolát nemzeti leg ós pénzügyileg csaknem egé-
szen az állam kezébe szolgáltatja, tökéletesen 
alkalmatos és elégséges kere t arra , hogy egy 
decennium alatt az ország minden iskolája ma-
gyar legyen, tanítója jól legyen fizetve, iskolája 
jól fel legyen szerelve. Mert az a törvény jogot 
és hata lmat ad a közoktatási kormányzatnak, 
hogy a jelzett szempontokból meg nem felelő 
népiskolát rövid úton bezárassa s helyére állami 
költségen új iskolát állítson. Ezen a csapáson 
kell hazánkban folytatni a nemzeti iskolapoliti-
kát, mely elvileg nem támad ja meg a hitfeleke-
zetek és községek iskolajogát, csak az a r r a 
képtelen vagy azt államveszólyesen érvényesítő 
testületektől vonja meg ezt a fontos kultúrpoli-
tikai jogot. Egyszóval, ha a helyett, hogy a hang-
zatos elvek tetszetős vesszőparipáján lovagolunk, 
leszállunk a tényleges viszonyokkal számotvető 



gyakorlat i politika szilárd és biztos talajára, akkor 
kevesebb lármával, de több s ikerrel s kevesebb 
állami áldozattal e lérhet jük a mindnyájunk által 
óhaj tot t közös célt : a jó magyar népiskolát, De 
na az államosítás éret t len jelszavával a nemzeti-
ségeket fölpaprikázzuk s a felekezeteket az állam 
ellen ingereljüjk : akkor ugyan nem egyhamar 
lészen meg e hazában a hőn óhajtot t magyar 
nemzeti népiskola. Mi csak annál maradunk, hogy 
paedagogiai lag kifogástalan s nemzetileg jó nép-
iskolát nemcsak állami, hanem községi ós fele-
kezeti kere tben is lehet alkotni és fentartani . 

A re formátus néptanítók és ref. középiskolai 
t anárok gyűléseire jövő alkalommal teszek né-
hány észrevételt . 

Váradi F. 

Azok a falusi papok! . . . 
Az újabb időben az egyházi sajtó hasábjain olyan 

állításokkal, olyan kinyilatkoztatásokkal találkoztam, me-
lyek. mert tekintélyes, számot tevő tényezők tolla alól 
kerültek ki: megdöbbentettek, sokszor arcomba szöktet-
ték a vért. Kérdőre vontam belső birámat, lelkiismerete-
met; megfigyeltem szolgatársaimat, s most utóbb alkalmam 
is adódott, hogy személyes tapasztalatot szerezhessek szá-
mosabb gyülekezetünk lelki életéről s paptársaim munkál-
kodásáról. És most, bár nincs bennem írói viszketeg, 
képesség se igen, valami belső kényszerűségtől sarkal-
tatva, tollat vettem kezembe, hogy azokkal az állításokkal, 
kinyilatkoztatásokkal szembe nézzek. * Nincs ugyan remé-
nyem, hogy azokat a teljes erővel megindult csépeket 
megállítsam, de legalább azt a jogot veszem magamnak, 
hogy magamat és azokat, kik velem együtt bizonyságot 
tesznek: elvonjam ütésök alól. hadd maradjon ott az üres 
. . . szalma. 

Egyházi sajtónkban unos-untalan hangzik a. panasz, 
hogy egyházi életünk belső tevékenységében visszaesés 
tapasztalható, az egyházi ügyek iránt nagy a közöny; 
a valódi hitélet kiveszőben van; minden iránt mi a Krisztus 
testét, az anyaszentegyházat illeti, hova-tovább nagyobb 
az érdektelenség; pusztulunk, veszünk! Keresik, kutatják az 
okot, sokan meg is találják. Győzelmi örömmel »eureká«-t 
kiáltanak: a papok! a papok, különösen azok az elmaradt 
falusi papok az okai! 

Olyan gyönyörű (!) képét rajzolják a papságnak, 
hogy szinte egyező akarattal, benső meggyőződéssel valljuk 
és hirdetjük: minden protestáns pap, egy a Mátyás hét 
lustái közül, beoltva holmi legsötétebb afrikai vérével!!! 
És ez nem valami odadobott állítás ám részökről, dehogy! 
kétségbevonhatlanul bebizonyíttatik ez némely egyházi 
lapunknak, evangéliumi hajnalpirt hintő füzetnek, hü tükör-
nek stb. hasábjain, sokak és nagyok által. Mert ama 
divatba jött csép szerint, kikből és mikből állanak elő, 
milyenek lesznek, hogyan viselkednek, miként állják meg 
helyöket azok a papi individiumok ?! A theologiai aka-
démiákra legnagyobb kontingensében a közepesen vagy 
azon alul érett ifjak mennek. A theol. akadémiát úgy a 

* Kiadtam e nyilakozatot az »audiatur et altéra pars« elvé-
ből kifolyólag, melyet e Lap mindig szem előtt tartott. A figyelmes 
olvasó, rámutatás nélkül is, bizonyára felismeri a cikknek mind 
igazait, mind túlzásait és tévedéseit. Szerk. 

hogy elvégzik s lesznek még mindig csiszolatlan »Uram-
öcsémek«. A csiszolatlan uramöcsém oda kerül az 500 — 
600 frt évi jövedelemben dűsmálkodó Nagytiszteletű uram 
Nagytiszeletü asszonyom és ennek szobaleánya (!) s amannak 
harangozója közé, kiknek pártfogását, gráciáját, heveskedő 
pillantását csak lelke himporának leverésével nyerheti 
meg. Az ifjú Thimotheus elfásul, görbesarkú cipőben 
jár. kaucsuk gallért használ, lelkét nem műveli, szívét 
nem nemesíti, csak vár . . . vár, gyilkos türelmetlenséggel 
várja a Nagytiszteletű űr Ábrahám kebelébe vándorlását, 
hogy ő is letelepedhessék az űr szőlőjében, mint kon-
venciós munkás! Mikor ez is megvan, megvan minden! 
Gyöngyöző izzadságcseppek mellett betanul egy évre 
valót Gyöngyösi, Sziládv vagy Zombori beszédeiből; el-
mondja azokat ímmel-ámmal; d. u. ha jobb érzésű 
bibliát magyaráz, de van olyan, ki »horrendum dictu* 
elégnek tartja a szívből jövő könyörgést!! Szellemi mun-
kára nemcsak mit se gondol, hanem még lelki táplálékra 
sem ád egy garast sem!! Nem tud jó keresztyén lenni, 
nem is kell neki a »Keresztyén« ; a sűrű sötétséggel, a 
melyben ül annyira meg van elégedve, hogy nem vágya-
kozik a »Hajnal« színaranyat öntő sugára után; lelki 
fogyatkozásai miatt, melyek, mint borosta ülnek arcán, 
nem óhajt »Kis Tükörbe® nézni!! 

Csoda-e aztán, ha agya begyöpösödik. Híveinek 
pasztorális gondozása abból áll, hogy érvágást eszközöl 
a fizetése végrehajtásával; felolvasó estélyeket tart a 
tarokk pointek megolvasásából; evangélizál a 32 leveles 
bibliával; az egészségtant annyiban tanulmányozza, hogy 
jégbehütött savanyúvizes bort iszik: az okszerű gazdál-
kodás előnyeit annyiban ismerteti híveivel, hogy a lélek -
búzát, lukmát megkonkolyoztatja!! Társadalmi megjele-
nése félszeg, a hány annyiféle ruhában jár, s az is ütött 
kopott! Megvan az egyöntetű hivatalos ruhaforma, és 
némelyik nem átallana annak megfelőleg kalpagban, fe-
kete nyakkendővel, hosszú atillában mezítláb, gatyályában 
parádézni. Ép ezért míg a plébános urat az asztalfőre 
ültetik, a Tiszteletest a patrónus borért küldi a pincébe! 
Az anyakönyveket helyesen vezetni se tudja, pedig ott 
vannak a kifogástalanul rubrikázott hivatalos ivek ! A tör-
vények szellemét, pedig az olyan szépen §-ba van szedve, 
nem érti! Hogy mi teendője lesz a változandó viszonyok-
ban. a már-már törvénynyé valt polgári házasság, polgári 
anyakönyvezés, gyermekek vallása, vallásszabadság dol-
gában: ahhoz dunsztja sincs! Ép ezért kénytelenek voltak 
a hivatottak jó idejében gondoskodni, hogy ellássák őket 
— ebben a prot. egyház érdekeit oly közelről érdeklő 
ügyben — pontos, körültekintő, mindenre kiterjedő tanács-
csal. figyelmeztetéssel, utasítással! Egyházának vezetése 
ázsiai állápotra vall, népe szegényedik, roskad a teher 
alatt, a hívek oldódnak, kitérnek, csak ő gyarapszik ter-
jedelmében ! 

Bizony-bizony ilyen vagy te kálvinista falusi pap! 
Ez az oka, hogy míg más pályán levők előhaladnak, bol-
dogulnak : te hátra maradsz: míg azok munkája szemmel 
látható: a te kezed után züllés, pusztulás az eredmény! 

Ezen pedig segíteni kell. Meg is van az arkanum. 
Tudományosabb képzést a theologusoknak! Theologiai 
fakultást, a hol nyert doktori diploma majd dokumentálja 
és megoktatja, hogy ne igen rugdalózzanak a 300—400 frtos 
papifizetés takarója alatt. Azután, hogy a tudós lelkész 
és az egyszerű hívek közt fennálló űr betöltessék, képez-
tetni kell evangélistákat, kik ha nem is világosan és rend-
szeresen, de buzgósággal prédikálják az Igét. Tehát űri 
pap és paraszt pap! Buzgóság néiküli, de rendszeres és 
világos, világosság és rendszer nélküli, de buzgó igehir-
detés ! Azután a pap járasson minden egyházi lapot, 



rendeljen meg minden hitéletfejlesztőnek mondott füzetet, 
adakozzon minden alapra nemcsak, hanem legyen ezek-
nek gyülekezetében gyűjtője, kolporteurje 1 Alakítson ifjú-
sági és leány egyletet, tartson vallásos estélveket, a fel-
nőtteket is katechizálja, a magánházaknál az áhítatot 
gerjeszsze, a hosszadalmas hétköznapi imák helyett, bib-
liai vers és rövid életteljes fohász! 

Ezek szükségesek, hogy a megízetlenült só, vissza-
nyerje ízét; »hogy a ti világosságtok fénvljék;« hogy 
a tespedésben lévő papi testület ettől a kovásztól erjedni 
kezdjen ! És ezek meg is fognak cselekedtetni, mint meg-
mondatott »ha kell veletek, ha nem. ellenetek!* 

Hát mi, kérem szeretettel, még sem vagyunk ilyen 
— a csép által rajzolt — figurák, s az egyházi állapotok 
sem olyan sötétek, épen evangéliumi világosság szem-
pontjából. 

Igaz, hogy egy kiváló egyházi férfiúnk, midőn a 
gregáriusok részéről az az óhaj nyilvánult, hogy jó volna 
a központi egyik kisebb hivatalba vidéki papot beválasz-
tatni, mert az tisztább képben tudna falusi kis egyházak 
ügyéről referálni, mivel bennök él, ez tmondá: »EÍég baj 
hogy a falusiak falusi szemmel nézik a dolgokat még fent 
is«. Ha az igaz, igaz ám az is, hogy a városiak meg 
nagyon városi szemmel nézik a falusiakat. 

Jöjjenek ide falura azok, kik oly kétségbeejtő sötét 
színekkel ecsetelik az egyházak evangéliumi allapotát, s 
a papok evangéliumi szellemét. Szerezzenek meggyőződést. 
Én ezennel szíves szeretettel meghívom, és örömmel fogom 
fogadni bármelyikei gyülekezetemben. Közvetlenül meg-
győződhetik itt és e környék sűrűn rakott egyházaiban, 
hogy igen is látható az evangéliumi élet nyoma. Mik azok. 
a mikből látható, hogy van-e valamely gyülekezetben 
evangéliumi szellem, egyházias élet ? Azt hiszem, senki 
által nem tagadható, hogy ennek mérőfokai: a külső 
isteni tisztelet gyakorlása, a kegyelmi eszközökkel való 
élés, a szeretet munkáiban való foglalatosság, az áldozat-
készség s főként a vallásos hit. 

Hát lássuk ezeket. Megjegyzem, hogy nemcsak a 
magam gyülekezetéről szólok, hanem így van ez az itt 
csoportosult gyülekezetek mindegyikében, s bátran el me-
rem mondani, hogy a legtöbb magyarhoni református kis 
egyházban. 

Egy 400 lelkes gyülekezetből részt vesz vasárnapi 
isteni tiszteleten rendszerint 180—240, nagy ünnepeken 
300 sőt azon felüli lélek. Úrvacsorával évenként a gyüle-
kezet lélekszámát jóval felülhaladó, arra hivatott egyházi 
tag él. Tehát a legtöbb, évenként egyszernél többször 
emlékezik meg az ő Megváltója haláláról. Vasárnapját 
minden törvény nélkül megszenteli; ünnep első napján 
még rokont látogatni sem megy. A betegágyast első lé-
pése a templomba vezeti; a lakodalmi nép az esküvő 
utáni első reggelén áldást kérni az Úr hajlékába sereg-
lik. Isten dicsőségére hűségesen adakozik. Filléreit elhozza 
minden nemesebb célra. Egymást bajában, szorultságában 
kölcsönösen segíti, gyámolítja. Olyan egyházi terhet visel, 
minő városokban a legtöbb egyháztagot az egyedül és 
olcsóbban üdvözítő egyház kebelébe kergetné. Nem hogy 
kútcsinálásra kérjen államsegélyt, hanem, ha csak tehette 
és teheti, templomát, paplakját, iskoláját s az ezekhez 
tartozó gazdasági épületeket is önerejéből állította s állítja 
fel. Az egyházi ügyek iránt érdeklődik; féltékenyen őrzi 
és gyakorolja jogait. Nem 30 egvháztag választ 70 egy-
háztanácsost, hanem legalább fele a népességnek iparko-
dik választói jogát gyakorolni a nyolc presbyter választásánál. 
Nemcsak szájjal hiszi és vallja, hogy a teremtő, megtartó 
és gondviselő Isten tudta nélkül csak egy hajszál sem 
eshetik le fejünkről, hanem az benső meggyőződése, s az 

erősíti munkáiban, s azon nyugszik met; a csapások kö-
zött, Tudja és érzi. nyilvánítja is, hogy senkiben másban 
nem vettetett fundamentum, hanem csak a Jézus Krisztus-
ban. Nemcsak a szentkönyv van a birtokában, melyből bizony 
kikeresi ám a hallott leckét s elolvassa a részeket, hanem 
majdnem minden háznál közkézen forog a jó öreg Szikszai 
»Keresztyén tanításai* is. A tankötelesek 99—84°/0-a isko-
lába jár. s bizony hiba nélkül tesz konfessziót a »credo«-ból. 
Zsoltárainkat, énekeinket könyv nélkül tudja, és buzgón 
énekli nemcsak a templomban, hanem otthon ajtóját be-
zárva is. 

S hogy ezek így vannak, nem egyedül a jól szerkesz-
tett lapok és füzetek érdemei, hanem talán némi része 
van benne annak az annyira megleckézett, megmángorolt 
papnak is. A ki, hogy agya be ne gyöpösödjék, járat bizony 
lapot is, anyagi erejéhez mérten a theol. irodalom ter-
mékeiből is szerezget. Hogy olyan lapot, füzetet, brosürt, 
lapos erszényéből nem támogat, mely mindig őt doceálja, 
s állítja a bajok bűnbakjául, az . . . természetes. Ruház-
kodik is, a mint bírja tisztességesen. Társas összejövetelei-
ben az eszmecsere — mondhatnám egyedüli tárgyát az 
egyházi — és a hitélet kérdései képezik. Némelyik nem-
csak az egyházi téren, hanem egyebütt, megyén, község-
ben is tevékeny részt vesz az ügyekben és tekintélynek 
örvend. 

Azért az, a ki a lelkészeket csak olyan lelkiisme-
retlen tespedőknek tartja, kik ölhetett kezekkel nézik, 
hogy az egyház hogyan sülyed, pusztul és vesz: jöjjön 
és nézze meg például itt Felső-Baranyában azokkal a 
kis jövedelmekkel bíró lelkészek működését, látni fogja, 
hogy azok nagyobb része nemcsak az evangéliumot hir-
deti, hanem tanít is. És mivel nyomorúságos fizetése fő-
részét a földtermése képezi, gazdálkodik is. Azonfelül a 
legtöbb három négy öt gyermekét neveli, lapos erszényéből 
taníttatja is. Fájó szívvel látja, hogy felesége nemcsak anya 
és gazdaszonv, hanem szolgáló, kerti munkás, tehenes is, 
azon jó reményben, hogy esetleg férje halála után kap 
évi 100—120 frtot tisztességes koplalásra, vagy az újabb 
tervezet szerint 300 frt végkielégítést. Ezenkívül van, 
mert kell lenni idejének, nemcsak egyháza és hívei lelki 
szükségletének kielégítésére és gondozására, hanem azok 
anyagi ügyeinek előbbvitelére, azokban való ide-oda jö-
vésekre is. 

Tessék megpróbálni, a ki nem tartja kielégítőnek 
az evangéliumi szellemet, hitéletet: jöjjön, cserélje fel csak 
egy évre helyzetét, s mutassa meg, hogy többet tehet, s 
többet tesz az ily helyeken evangéliumtól áthatott lelke! 
Valeat. quantum valere potest. 

Ha vannak bajok, amint hogy vannak is, még pedig 
súlyos természetűek, melyeken minél hamarabb segíteni 
kell, mert »periculum in mora«, még pedig nagyon nagy 
veszély — annyira, hogy helyrepótolhatlan lesz a késés 
okozta veszély — azok nem főként és egyedül a hitélet 
hanyatlásában, az evangéliumi lélek hiányában keresen-
dők és találhatók fél. A bajok kútfeje, főleg a kis egy-
házakban a terhek roskasztó volta, és sok helyt a hely-
telen egyházi teher-kivetési rendszerünk. 

Most forognak közkézen az egyházak állapotait, fel-
tüntetendő jelentő-ívek, majd ha azok össze lesznek állítva, 
kézzelfogható lesz, hogy a legtöbb kis egyházban az 
egyházi teher jóval felülmúlja a polgári terhet — adót. 
S mily visszásán van kivetve. Ha valaki kétkedik, hiteles 
adatokkal szolgálhatok állításom igazolására, melyek kell. 
hogy minden gondolkodó embert megdöbbentsenek. 

Népűnk viseli még ezt a terhet, bár nagyon sok 
leroskad alatta, ha nem minden feljajdulás nélkül is, de 
kiszorítja a míg bírja, s a míg le nem vetheti. De mi 



lesz akkor, ha — mi előhh vagy utóbb, de múlhatlanul be-
következik — végleg kimerül, vagy ha tudatára jut, és 
joga is lesz az újabb egyházpolitikai törvények folytán : 
hogy felekezethez nem szükséges tartoznia, s felekezeti 
terheket viselnie? Vallásosságát, hitét a teher mindeddig 
nem ingatta meg, az vérévé vált, életelemévé lett s az 
is fog maradni. Hát mit csinál? Olvasni fogja a bibliát, 
mint eddig; elmélkedni fog a jó öreg Szikszain s ebben 
nem tagadható, hogy, vallásosság nyilvánul, de . , . papnak, 
tanítónak nem fizet, az egyházi közigazgatás költségeihez 
nem járul, lesz felekezetnélküli, mert lehet! S akkor, mert 
a nagy tehertől megszabadult, tellik neki az evangéliumi 
iratokra is, megelégedend a nem világosan és rendszeresen, 
de buzgón és olcsón prédikáló evangélistával, paraszt-
pappal is. 

Könnyíteni a terhen, változtatni a kivetési módon, 
rendszeren ez a bajok egyik orvossága. Ha ez irányban 
megnyugtató intézkedés nem történik, legyek rossz próféta, 
de nekem erős a meggyőződésem, hogy itt Baranyában 
csak egy olyan segédül képzett evangélistának kell támadni, 
s ha többet nem, de félét egy útjába elhódítja híveinknek 
és apródonként a többieket. Lesznek a Szentháromság egy 
Istent valló, a Jézus Krisztus váltságához ragaszkodó . . . 
felekezetnélküli vallásúak! 

A másik orvosság, felhívni az állam figyelmét és 
rábírni arra, hogy segítő erejével a papot működésben 
hathatósabban támogassa, mint eddig, s tisztességes meg-
élhetéséhez segédkezet nyújtson. 

Elítélik a papikart, hogy úgyszólván közönyösen, 
tétlenül nézi pl. a magzatelhajtás mindig jobban harapódzó 
bűnét. És ha valamelyik lelkész jelentést tesz a tudomá-
sára jutott bűnről, meg is hallgatja, nem is a polgári 
hatóság. Ha vizsgálat indíttatik a lelkész alapján, nyitva 
van 100 kibúvó is. hogy az be ne bizonyíttathassék. A 
kötelességét teljesítő lelkész ellen azonban — mint már 
volt rá több eset — megengedik, lehetővé teszik, hogy 
becsületsértési, vagy rágalmazási pert indítsanak . . . a 
bűnös felek. 

A kormány felhívta az egyházi főhatóságokat, hogy 
a lelkészképzőkben az egészségtan, a mennyiben lehet 
taníttassék, a lelkészek iparkodjanak az egészségtan főbb 
szabályait elsajátítani, hogy sürgős esetekben utasítást, 
tanácsot adhassanak, segélyt nyújthassanak. És ha talál-
kozik, mint találkozott több lelkész, kik szívén hordva e 
tekintetben is hívei ügyeit, ott az orvosok lakhelyétől 
távol fekvő falvakban tanácsot adott, segélyt nyújtott, 
még pedig eredménynyel; tudok rá eseteket, hogv perbe 
fogták a papot, mint kuruzslót. És szerencséjének tarthatta, 
hogy a perköltségek és bírságok árán megszabadult a 
becsukatástól. 

A lelkészeknek a kor követelményeit tekintetbe vevő, 
tisztességesebb fizetéséről nem szólok, hiszen e tekintet-
ben a szükség mindenfelől kiált. 

A nagy terhek, a rossz kivetési rendszer, a polgári 
hatóság lanyha segédkezése a lelkészre rótt kötelmek tel-
jesítésénél, a nyomorúságos existencia, íme ezek azok, a 
melyekre idézem nagynevű, mélyen érző, evangéliumi 
szellemű egyháznagyunknak, Szász Károlynak eme szavait: 
»Ide, bölcsek! ennek a bajnak keressetek orvosságot! ide, 
erősek! ezt a rést oltalmazzátok meg!« 

Ha ezek az idült bajok orvoslást nyernek, ha ezek 
a rések betömetnek, akkor meglesz a szilárd alap, a 
melyen ingadozás nélkül magasba nyúlhat szépen és böl-
csen kidolgozott egyházalkotmányunk, tetőzetét képezvén 
azok a lelkészi működést oly szükségesen ellenőrző, s 
minden hanyagságot megtorló fegyelmi §§-ok; akkor majd 

vígabban lengedez az evangéliumi szellem; nagyobb kelet-
nek örvendenek a lelki-tápot nvujtó iratok; akkor majd, 
ha mégis tespedésbe merül a papikar, hangozzék a kár-
hoztató szó: »hitvány szolga vagy, mert elástad a te ta-
lentumodat*. 

Nagy Imre, 
kórósi reform, lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Tanügyi kongresszusok a debreceni tanszer-
kiállítás alkalmából. 

A debreceni tanszerkiállítás alkalmából tanügyi kon-
gresszust tartottak tanférfiaink. Ezek által egyidőre országos 
kulturális mozgalmak színterévé, sőt központjává lett Debre-
cen, a magyar alföld e kulturális gócpontja. 

A kongresszusok között első volt a kereskedelmi 
iskolák tanáraié. A gyűlésen fontos megállapodások jöttek 
létre a kereskedelmi iskolák szervezete és tanterve, a 
kereskedelmi tanárok képzése, a tanárok fizetése ügyében. 
De legfontosabb mozzanata az volt, hogy a kereskedelmi 
tanárokat országos egyesületté szervezte s az elfogadott 
alapszabályok szerint megalakította a tisztikart. Ezzel a 
kereskedelmi tanárok is önálló egyesületté alakultak. 

Augusztus 19-én a Mária Dorethea egyesület tartott 
gyűlést, melynek nehánv értékes felolvasás mellett a leg-
jelentősebb mozzanata volt György Aladár előadása, 
melyben e buzgó tanügybarát a Mária Dorothea egyesület 
történetét, célját, áldásos tevékenységét fejtegette nagyon 
rokonszenves módon. 

Augusztus 20-án a tanítóképző tanárok országos 
egyesületének a válaszmánya tartotta nagygyűlését. A 
gyűlésen Joó István debreceni praeparandiai tanár olvasott 
meleghangú emlékbeszédet Felméri Lajos minap elhunyt 
kitűnő paedagogusunk fölött. Virág István kalocsai tanító-
képző tanár meg Szvorényi József, az egri lyceum néhai 
igazgatója fölött, tartott sikerült emlékbeszédet. A meg-
vitatott kérdések között említésre méltók: Mohar József 
znióváraljai tanár előadása a tanítóképző intézetek el-
helyezéséről, Krausz Sándor temesvári tanár előadása 
arról, hogy mi által biztosítható a magyar nyelv helyes 
tanítása a nem magyarnyelvű népiskolában Az indványok 
során Pétcrffy Sándor elnök azt a javaslatot tette, kéressék 
fel a közoktatási miniszter, hogy svédországi mintára állami 
költségen néptanítói könyvtárt teremtsenek. 

Ugyancsak augusztus 20-án gyűlésezett a reformá-
tus tanítók országos választmánya is. Az ülést Józza 
Fái kisújszállási tanító és dr. Kiss Áron elnökök vezették. 
Az ülést a küldöttségileg meghívott Kiss Aron tiszántúli 
püspök kenetes imával nyiiotta meg. A választmány nevé-
ben Kiss Sándor kornádi tanító számolt be a tanítók 
eddigi szervezkedési mozgalmairól, a zsinathoz benyújtott 
memorandumról, mely csekély sikert ért el. Ugyancsak 
Kiss S. mutatta be a mult évben már kidolgozott alapszabály-
tervezetet. melyet általánosságban elfogadtak s ezzel a 
ref. tanítók országos egyesületté szervezését kimondották. 
A gyűlés különös nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a ref. 
tanítók távolról sem akarják magukat elszigetelni az or-
szágos tanító egyesülettől, csak a saját külön érdekeik 
megvédésére és az egyházhoz való viszonyuknak rende-
zésére alakulnak külön testületté. A régi választmány a 
maira mandatumát letette, de az alapszabályoknak a kon-
vent és az illető miniszterek által eszközlendő megerősí-



téseig az ügyvitellel ismét megbízatott Végül figyelemmel 
meghallgatták Nagy László budapesti tanítóképezdei tanár 
előadását a tanítóknak a milleniumban való részvételéről. 
Előadó indítványára kimondta a közgyűlés, hogy a magyar 
ref. tanítóság részt vesz a millenniumon, arra megíratja 
a magyar ref népoktatás történetét, a nemzeti művelő-
désre gyakorolt hatását, összegyűjti a tankönyveket, tan-
terveket és zeneműveket. A kivitellel dr. Kiss Áron, Nagy 
László és dr. Kerékgyártó Elek tanárokat bízta meg. 

Egyik legáltalánosabb érdekű gyűlés volt a Magyar 
Tanítók országos bizottságának nagygyűlése aug. 21-dik 
napján. Az ülést Lalcits Vendel elnök nyitotta meg tar-
talmas beszéddel. Szabó B. László titkári jelentése után 
a népoktatási törvény módosítására vonatkozó javaslat 
került szőnyegre, melyet szintén Szabó B. László ter-
jesztett elő gondos indokolással támogatott határozati 
javaslat kíséretében. A határozati javaslat főbb pontjai 
a következők: 

1. Az általános tankötelezettség szigorú keresztül-
vitele érdekében, mely nélkül az általános népmüvelő-
dés a nemzeti szempontból is elengedhetlenül szükséges 
fokot sohasem érheti el, kívánatos az elemi ismeretek 
elsajátítását oly polgári kötelességgé tenni, mely nél-
külözhetlen feltétele a később élvezendő polgári jogok-
nak , sőt elkerülhetlen szükséges arra is, hogy az egyén 
kenyérkereső pályára lépjen. 

2. az elemi iskola tárgyainak magán úton, (háznál, 
családi körben) való tanítása csak az ország területére 
érvényes tanítói oklevéllel biró egyéneknek engedtessék 
meg s azok a szülők, (gyámok, hozzátartozók), a kik 
elemi iskolai oktatásra kötelezett gyermeket ilvképen 
taníttatnak, ne csak ezt, mint magántanulót, tartozza-
nak év elején valamely nyilvános iskola vezetőségénél 
bejelenteni, hanem a tanító nevét is, a ki az oktatást 
vezeti. 

3. Az országos bizottság ragaszkodik az egyetemes 
tanítógyűlések azon, mindig kifejezett véleményéhez, 
hogy a magyar nemzet érdekei szempontjából legkívá-
natosabb volna az összes elemi iskolák államosítása 
s ezt a célt a bizottság olyannak tartja, a melyre a 
magyar népoktatásügyi politikának következetesen töre-
kednie kell. 

A nagygyűlés beható vita után az előadó határozati 
javaslatának a legtöbb pontját magáévá tette. Nagyobb 
véleményeltérés a körül forgott, hogy a népiskolaügy álla-
mosítása egyenesen kimondassék-e vagy ne. A gyűlés a 
népiskolák telje-mértékű államosítását határozta el. 

A tárgyalás további folyamán Somlyai József indít-
ványára elhatározta a nagygyűlés, hogy fölterjesztést 
intéz a kormányhoz az 1891-ik évi nyugdíj-törvény azon 
rendelkezése ellen, mely a lakásbér nélkül való tanítói 
fizetésből 25% lakásbér levonásával megmaradt fizetés 
alapján szabja meg a nyugdíjigényt. Az útadó ügyében 
is felír a kormányhoz a nagygyűlés, mert sérelmet lát 
abban, hogy míg az állami tanítók és a törvényhatósági 
városokban működők mentesek az útadótól, addig a 
többiek útadó alá esnek. Továbbá Nagy László indítvá-
nyára kimondta a nagygyűlés, hogy az összes népokta-
tási egyesületek együttesen vesznek részt áz országos 
kiállításon, valamint Király Károly indítványára megkéri 
a minisztériumot, hogy a népoktatási alkalmazottak gyer-
mekei legyenek mindenféle népoktatási intézetben tandíj-
mentesek. Végül Lakits V. elnöklete alatt megválasztotta 
a nagygyűlés az igazgató-tanács és az országos bizott-
ság tagjait. 

A nagygyűlés folyama alatt az Eötvös-alap bizott-
sága is ülésezett Péterffy Sándor elnöklete alatt. A bizott-

ság 56 ösztöndíjért és 40 segélyért folyamodó között 
összesen 270l> frtot osztott ki 50 és 10J írtjával. Az 
egyesület 18 évi fennállása óta 36,275 frtot fizetett ki 
ösztöndíj és segély címen és 60,4-78 frt tőkét gyűjtött a 
tanítók javára. A bizottság végül közsönetet szavazott 
azoknak a fővárosi vendéglősöknek, a kik jövőre fokozot-
tabb mértékben ajánlottak fel szabad asztalt oly egyetemi 
tanulóknak, a kik tanítóknak a fiai. 

Az alsó-hajduvidéki ref. tanítók is a kiállítás alkal-
mával tartották rendkívüli közgvűlésöket, melyen Simon 
Károly elnökölt. A gyűlés főtárgya Vincze József földesi 
tanító előadása volt, a melyben a tiszántúli egyházkerület 
népiskolai tantervének módosítását fejtegette. Az előadó, 
a ki magán a tanszerkiállításon is feltűnt földrajzi és 
számtani szemléltető eszközeinek bemutatásával, végig 
ment az összes tantárgyakon és igen megszívlelendő javí-
tásokat indítványozott, így : az alsó három osztály reáliá-
kat csak beszédgyakorlat közben tanuljon, könyvnélkül 
csak pedig költeményt. Nyelvtani törvények csak az elemi 
iskola 5. és 6. osztályában forduljanak elő, földrajz és 
természetrajz együvé foglaltassék stb. A javaslatokat a 
gyűlés elfogadta és a módosított tanterv szövegezésére 
bizottságot küldött ki. — A másik előadást Mészáros 
János szentmihályi tanító tartotta az osztályrendszernél 
mutatkozó bajokról. 

A fiatal, de tevékeny Gönczy-egyesület is gyűlésezett 
a tanügy nagy hetében. Áz egyesület már csak azért is 
elismerésre méltó, mert a tanszerkiállítás létrehozása 
voltaképpen ennek az egyesületnek s főként az ő nagy 
tevékenységű elnökének, Eötvös K. Lajos tanfelügyelőnek 
az érdeme. A közgyűlés határozatai közül kiemeljük a 
a következőket. Javaslatot terjeszt az egyesület Hajdú-
vármegye elé oly szabályrendelet alkotása végett, mely 
az iskolaköteles gyermekeket a korcsmák és mulatóhelyek 
látogatásától eltiltja. Köszönő iratot intéz Csáky Albin 
grófhoz és Debrecen város közönségéhez a Debrecenben 
most épülő országos tanítói árvaház létesítéseért. Meg-
bízza választmányát egy női szakosztálynak, illetőleg a 
3íária Dorothea tanítónő egyesületet fiókjának a szervezé-
sével. Végül díszülést tartott, mely öt nyugalmazott taní-
tónak ünneplésére volt szánva, a kit 48—63 évet töltöt-
tek. Az ünnepély a város egyházi és polgári hatóságainak 
jelenlétében két jubiláns (Tóth Lajos debreceni, Bagi 
László kabai) részvételével emelkedett szellemben folyt le. 
Az üdvözletek között mély hatást keltettek Kiss Áron 
püspök érzelmes szavai, melyekben az ősz főpásztor magát 
is ötven éves jubiláns tanítónak nyilvánította. 

A tanügyi kongresszusok utolsója a tiszántúli ev. 
ref, tanáregyesület közgyűlése, volt, melyet választmányi 
ülés előzött, meg. A közgyűlésen egyrészt az egyesület 
mult évi működéséről számoltak be, másrészt az orszá-
gos protestáns tanáregyesület eszméjét akarták végrevala-
liára megvalósítani. Résztvevők voltak az ország minden 
részéből, bár nem nagy számmal, mintegy 100-an; a 
tiszántúli gimnáziumok mellett Budapest, Kolozsvár, Sáros-
patak, Rimaszombat stb. képviselve voltak; de az ág. h. 
evang. tanárok közül egyedül Benka Gyula szarvasi fő-
gimnáziumi igazgató jelent meg. Közgyűlés előtt a részt-
vevők templomba mentek, hol Erdős József mondott szép 
imádságot 

A közgyűlést Géresi Kálmán elnök tartalmas be-
széddel nyitotta meg, melyben a protestáns tanárság sajá-
tos. nehezebb hivatását fejtegette. A prot. középiskolák 
ugyanis az általános didaktikai és nemzeti célokon kívül 
még különös egyházi és vallás-erkölcsi érdekeket kötelesek 
szolgálni, melyeket annál inkább ápolniok kell, minél 
erősebben mutatkozik a nemzet intelligenciájánál a vallás-



erkölcsi szellem lazulása. A prot. kulturának egyik főté-
nvező.je az értelmi osztálynak evang. prot. szellemben 
való nevelése, mit a nemzeti szellemben kifogástalan, de 
vallás-erkölcsi irányban erősítésre váró középiskolák van-
nak hivatva teljesíteni. Az elnöki megnyitó korszakalkotó-
nak nyilvánítja az országos nyugdíj-törvény létrejöttét, 
mitől a prot. iskolák egyik főbajának, a folytonos tanár-
változásnak a megszűnése is várható; de az is remél-
hető, hogy az anyagi gondoktól többé-kevésbbé megszaba-
dult prot. tanárok most már nagyobb erővel fordulhatnak 
szellemi ügyeik és szükségeik gondozására. Ezek között 
elsőrendűnek jelzi az országos prot. tanáregyesület meg-
alakítását és egy közös tanügyi folyóirat megindítását. 
Végül nemcsak a tiszántúli, de az összes ref. iskolákra 
nézve nagyfontosságúnak tartja a tiszántúli egyházkerület 
által alkotott új intézményt, a középiskolai főfelügyelőséget, 
mely az iskolaügyi administrációnak, valamint általában 
az iskolafejlesztésnek hathatós emeltyűje leend. 

A tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után a titkári 
és pénztárnoki jelentések olvastattak fel; majd Barkász 
Károly hódmezővásárhelyi főgimnáziumi tanár tartotta 
meg az évenként szokásos tanügyi szemlét. Ebben fel-
sorolta és jellemezte a hazánkban és külföldön folyó tan-
ügyi mozgalmakat, kivált a régi gimnázium ellen irányuló 
támadásokat, valamint a humán oktatás érdekében ala-
kult németországi »Gymnasial-Verein« működését. Ismer-
tette a m.-frankfurti ú. n. kísérleti egységes középiskola 
szervezetét, a francia reáliskolának mind jobban való 
elhatalmasodását, az egységes középiskola eszméjének 
Angolországban is fölvetődését stb. A hazai mozgalmak 
között örvendetesnek jelzi a nem állami tanárok országos 
nyugdíjintézetének létrejöttét s az egyházkerületi főigaz-
gatói tiszt felállítását; rokonszenvesen emlékezik meg az 
országos középiskolai tanáregyesületben tervezett refor-
mokról is stb. 

A gyűlés legfontosabb tárgya volt az országos pro-
testáns tanáregyesület ügye, melyet Elek Lajos debreceni 
főgimnáziumi tanár adott elő. Előterjesztésében körülmé-
nyesen ismerteti a szervezés érdekében végzett előmun-
kálatokat. Sajnálattal konstatálja, hogy az országos egye-
sületbe a 600 prot. tanár közül csak 137 református és 
27 lutheránus hajlandó belépni. A csekély pártolásra való 
tekintetből a választmánynyal egyetértőleg azt indítvá-
nyozza, hogy a kérdés vétessék le a napirendről. A kér-
déshez számosan hozzászóltak, így Balogh Ferenc deb-
receni, Badáesi György sárospataki theol. tanár, Szabó 
Sámuel kolozsvári gimnáziumi tanár stb.; mindnyájan 
óhajtják, ha nem is a közös protestáns, de legalább a külön 
református tanár-egyesület megalakítását; de olyanok is 
voltak, kik a tárgynak a napirendről való levételét pártol-
ták. A megállapodás az lőn, hogy az országos protestáns 
tanáregyesület kérdése — az elv fentartása mellett — 
most a napirendről levétetett, ellenben az országos refor-
mátus tanáregyesület megalakítása kimondatott és a köz-
ponti bizottság utasíttatott a szükséges előzetes intézke-
dések megtételére. 

Délután gyám- és nyugdíjintézeti gvülés volt, más-
nap, aug. 25-én Dóezi Imre debreceni igazgató tanár 
olvasta fel görögországi útjának érdekes és tanulságos le-
írását. Elek Lajos fogimn. tanár pedig a prot. tanárok 
anyagi helyzetéről tartott tanulságokban gazdag felolvasást. 

Ugyancsak aug. 1'5-én a református vallás tanárok 
tartottak értekezletet, melyről jövőre tudósítja e Lap olvasóit. 

Krónikás. 

T Á R C Z A. 

A protestáns prédikáció eszményképe. 
II. 

Istennek a Krisztusban megjelent kegyelmét az Isten 
üdvkijelentései alapján kell hirdetnünk. Itt is áll, a mit 
Pál apostol mond, a mit e felől tudhatnak az emberek, 
az Isten kijelentette nékik. Kérdés azonban, mi ennek a 
kijelentésnek a letéteményese, vagyis a forrás, melyből 
meríthetjük: a dogmatika? ethika, vagy a konfessziók és 
svmbolumok ? 

— Tudjuk, hogy a római egyház a maga dogma-
alkotását, symbolumait a szentlélek szankciójával ellá-
tottaknak, tehát örökkévalóknak, változhatatlanoknak te-
kinti, minek következtében a pápás egyházban lehet beszélni 
hivatalosan megállapított dogmatikai s ethikai művekről, 
melyek a korrekt s változatlan katholikus tant és morált 
tartalmazzák. Ezek itt így méltán szolgálhatnak elsőrangú 
forrásokul. A vatikáni zsinat óta ezekkel egyenrangú lett 
a csalatkozhatatlan pápa minden ex cathedra történt 
nyilatkozata, s mindenkor egyenrangú sőt eredeténél és 
régiségénél fogva magasabbrendű volt az apostoli tra-
díció. Továbbá mivel ebben az egyházban a Krisztuson 
kívül a szentek is jogos tárgyai a prédikációnak, forrásul 
szolgálnak a szentek legendái is. Végül ezekhez járul csak-
nem utolsónak a szentírás. 

— Nem így a prot. egyházban! 
A midőn a reformátorok kimondták a jelszót: a ki 

jobbra tanít, azt követjük, ezzel meg volt jelölve az e 
tekintetben szem előtt tartandó irány. A prot. egyházban 
a dogmatika és ethika a tudomány körébe tartozik s ezzel 
ki van zárva ezek örök érvénye és változhatatlansága. 
De ki van zárva általános érvénye is. Mutasson valaki 
egy dogmatikát vagy ethikát, melyet akármelyik prot. egy-
ház valaha egyetemesen kötelezőleg elfogadott. Önmagát 
ölte volna meg vele. ha ezt tette volna. Épen így áll a 
dolog a konfessziókkal és svmbolumokkal. A prot. egyház 
tiszteletben tartja ezeket, de úgy gondolkozik róluk, hogy 
csak időszaki, történeti okmányok, melyek a keresztyén 
felekezetnek vagy egyetemes egyháznak hitét keletkezési 
koruk szellemében és nyelvével fejezik ki, melyeknek 
értékük nem önmagukban, hanem a bibliával való egye-
zésükben van, következőleg a prédikátornak joga van az 
örök magvat a történeti buroktól elválasztva, a biblia 
alapján a saját korának szellemében és nyelvével kifejezni. 
Tehát csak a biblia lehet a legfőbb forrás, minden eddig 
elősorolt pedig csak annyiban jöhet tekintetbe, a meny-
nyiben ez első. örök forrással megegyeztethető. 

Ezzel eljutottunk a protestantizmus másik alapelvéhez 
(az elsőt megtaláljuk az I. részben), a formaié princípium-
hoz, a szentírás legfőbb szabályozó tekintélyéhez. 

A Krisztust tehát a szentírás alapján hirdetjük. De 
hogyan? Most jutunk még csak a legkeményebb csomóhoz. 
Az orthodoxia szerint a biblia alapján, úgy a mint van 



a Genesis első szavától az Apokalvpsis utolsó szaváig, 
mert a mi ezek között van, az mind az Isten közvetlen 
igéje. így tanítja a mechanikus inspiratio-elmélet. A mult 
század végén megindult s azóta nagy szorgalommal végzett 
históriai-kritikai kutatások azonban meglehetősen meg-
ingatták a fentebbi tételt s a dynamikus inspiratio elvét 
juttatták uralomra, A nélkül, hogy az orhodox nézet 
hosszas cáfolásába s az utóbbinak vehemens védelmezésébe 
bocsátkoznám, csak a kritikusok legerősebb érvét akarom 
megemlíteni, mely a mechanikus inspiratio-elmélet betűhöz 
ragaszkodását meglehetősen alaptalanná teszi s ez az a 
körülmény, hogy a bibliának hitelesen megállapított szövege 
soha sem volt s ma sincs kezünkben. A római egyház 
e nehézségen az által tette magát túl, hogy a vulgata 
versiot egyszerűen isteni tekintélyivel ruházta fel s minden 
eredeti textusnak fölébe helyezte. De mi protestánsok ezt 
képtelenségnek tartottuk, midőn pedig formaié princípiumunk 
által kényszerítve, igyekeztünk az Isten igéjét a maga 
legtisztább Ősalakjában megismerni, azon sajnálatos ered-
ményhez kellett jutnunk, hogy ennek hiteles, eredeti alakját 
egyszerűen nem lehet megismerni. Mert maguknak az eredeti 
kéziratoknak birtokában nem vagyunk, a legrégibb codexek 
pedig, melyek itt figyelembejönnek, nagyon eltérőleg közlik 
helyenként a textust, ki mondja meg most már. melyik 
ezek közül az eredeti, az alexandriai ? a vatikáni ? vagy 
az efraimi? vagy melyik h á t ? Vagy ha a konjektura se-
gélyével a codexből mi próbáljuk megtalálni a legmegfele-
lőbb szöveget, mint a hogy egy Lachmann vagy Tischen-
dorf tette, akkor is ki biztosít a felől, hogy az igazit 
találtuk meg. 

Ez a sajnálatos tény sokakat azon állításra raga-
dott, hogy ha a dolog így áll, akkor föl kell adnunk a 
protestánlizmus alaki elvét, az írás legfőbb szabályozó 
tekintélyét, ha pedig ezt föladjuk, minden támasz és vezér 
nélkül tévelygünk a sötétségben s ekkor oda kell jutnunk, 
a hova tényleg jutottunk is mai nap, hogy a protestan-
tizmus elveszti erejét, a hit- és erkölcsi élet meglazul, 
elcsenevészedik. 

Nem, ennyire nem kell mennünk, csak az írás »föl-
tétlen « szabályozó tekintélyéről nem kell beszélnünk. Ha 
az Isten igéjének félnie kellene annak az emberi észnek 
a kutatásaitól, mely mindeneket vizsgál, még az istenség 
mélységeit is, akkor már ebben a legerősebb cáfolat rej-
lenék isteni minősége ellen. Csakhogy a dolog nem így 
áll, ellenkezőleg a kritika legerősebb tüzéből is épen kerül 
ki, csupán az időszerű, emberi keretet veszítve el. Ezt 
kell megjegyeznünk egyfelől, másfelől pedig azt, hogy ha 
az isteni gondviselés nem engedte, hogy a szent iratok-
nak eredeti, teljes, hiteles szövege ránk maradjon örökül, 
akkor annak, a mi tényleg ránk maradt, ha nem teljes 
és nem eredeti is, elégnek kell lenni a mi vallás-erkölcsi 
életünk szabályozására. Nemcsak Pálnak szól, felénk is 
hangzik az Ür bíztatása gyengeségünkben: elég nektek 
az én kegyelmem! És elég is, csak fogadjuk el! Emel-
kedjünk csak fel a betűk nyűgéből a szellem magaslatára 
s akkor meg fogjuk látni, hogy a bibliában mégis csak 

az Isten szól hozzánk az emberek által és az ő igéje 
mégis csak ebben foglaltatik legteljesebben. Ragadjuk meg 
azt, a mit. e könyvben isteninek érzünk s akkor többé 
már nem vagyunk szegények, nem vagyunk sötétségben. 
De viszont, mivel az isteni szónak emberi organuma és 
természetes történelmi fejlődés-menete volt, ne habozzunk 
belátni, hogy e réven időszerű, mulandó értékű dolgok 
is jutottak be az isteniek mellé. Ismerjük el főként, hogy 
a biblia, a fejlődés törvényeinek megfelelőleg, nem lehet 
mindenütt egészen homogén. Az új testamentum sokkal 
közvetlenebb szabályozója a hit- és erkölcsi életnek, össze-
hasonlíthatatlanul közvetlenebb forrása a Krisztust hir-
dető prédikációnak, mint az ó. Miként a Héber levél (I, 1.) 
is mondja: . . . De még magában az új-testamentomban is 
nagy különbség van közvetlenség tekintetében az evan-
géliumok és levelek között. A mi pedig az ó-testamen-
tumot illeti, ha ezt ügy fogjuk fel, a mint kell, t. i. mint 
előkészítőt, vezetőt a Krisztusra, ügy könnyű belátni, hogy 
a próféták sokkal közelebb állanak az evangéliumhoz, 
mint a törvények és történetek írói, de azért ezek is elő-
készítők a Krisztusra, mert az a theokrácia, melynek tör-
vényeit és történeteit adják, előképe, typusa a Krisztus 
által létrejött magasabb tbeokráciának. És így tovább. 
A fődolog az ó-testamentum azon textusainál, melyek 
előkészítők az újra nézve, hogy azok valóban át is vites-
senek az evangéliumra, összekapcsoltassanak a Krisztussal. 
E nélkül az ó-testamentum mindig csak zsidó marad és 
mint ilyennek római ker. emberre nézve semmi építő 
ereje nincsen. Ez az átvitel az új-testamentomi textusok-
nál is szükséges mindannyiszor, valahányszor nem Krisztus 
a közvetlen tárgy, hanem pl. az apostolok, tanítványok 
vagy más mellékszemélyek, melyek mind csak staffage-ul 
szolgálhatnak, hogy Krisztus annál jobb és többoldalú 
megvilágításban jelenjék meg a hallgatók előtt. De van-
nak a biblia mindkét részében, főként az ó-testamentum-
ban nagy számmal, olyan elemek, melyek az evangé-, 
liumra nem vonatkoztathatók, melyek egyszerűen időszerű, 
emberi vonások. Ilyenek általában a tudományos kér-
dések, melyek a bibliában az illető kor felfogása sze-
rint fejlvék meg, melyek mint ilyenek a prédikációba 
nem jöhetnek bele, jóllehet a bennök esetleg rejlő 
vallásos elem gyakran igen jól értékesíthető. Ilyenek 
a keresztyénséggel sokszor homlok-egyenest ellenkező 
vallási és erkölcsi nézetek. (L. Ex XXI, 20. 21. Deut 
XV, 2. 3., XXIII, 19. 20. h. ö. Máté V.-el. Préd. 111, 10. 
Zsolt. 89, 48. 49, 115, 17., 143,7., 69,28., 109, 7., stb.) 
Ezekről Önmagukért egyszerűen nem prédikálunk, legfel-
jebb némelyiket a zsidóság és keresztyénség mély ellen-
tétének s ez utóbbiban nyert tökély nagyságának feltün-
tetésére használhatjuk. Vannak továbbá a rituális, polgári 
sociális törvények, nemkülönben a történetek és nem-
zetiségi lajstromok között nagy számmal olyanok, melyek 
szintén alig használhatók valamire. Az olyan részeknek 
kathedrába vitele ellen pedig, minők 2. Sám. 13, 1—14., 
Gen. 38, 6—30., 19, 31—36., Biz. 19, 22—25., Máté 19, 
12. stb. a kor ízlése tiltakozik. 



Jól meg kell vizsgálnunk tehát a felveendő textuso-
kat s általában nagyon szükséges, hogy a prédikátor a 
bibliával minél többet foglalkozzék, de ne csak olyan 
avatatlan kézzel, mint egy közönséges híve, hanem vallá-
sos lélekkel és tudományos aparátussal. S a mit ekként 
benne isteni elemnek ismert fel, azt adja aztán bőven 
gyülekezetének. De soha se álljon hívei elé a nélkül, 
hogy a felvett igék eredeti, majd ennek alapján alkalma-
zott értelmével teljesen tisztában legyen. Ezt pedig az 
által éri el, ha segítségül hívja a theol. tudományokat, 
ezek között legfőképen a nálunk annyira megvetett exe-
getika theologiát. Külföldi kollegáink így cselekesznek ám. 
Ezzel aztán ki van kerülve az a sajnos szokás, a mi 
nálunk nagyon is uralkodik, hogy prédikátoraink csupán 
a józan észre támaszkodva magyarázzák a bibliát, sok-
szor az igazitól merőben eltérő értelmet sütve ki belőle. 
Ezt csak konstatálni akarom mint tényt, a nélkül, hogy 
vádolni akarnám a lelkészkedő papságot általában. Vádat 
emelni nincs jogom akkor, midőn mind ez ideig nem 
tudtunk papjaink kezébe adni egy kommentárt, melyből 
a biblia minden egyes versének tiszta értelmét meríthet-
nék. Eredeti kutatásokat pedig csak nem várhatunk min-
den egyes falusi paptól. Nem vádat emelni, felhívást és 
kérést akarok itt intézni mindazokhoz, akár papok, akár 
tanárok legyenek, a kik képesek ily munka végrehajtására, 
hogy adjanak már egyszer a biblia minden egyes köny-
véhez csak egy jó kommentárt legalább, hogy a szent-
írás helyes megértése megkönnyíttessék. S ha egyszer 
minden prédikátornak módjában lesz a felveendő textus 
eredeti, szabatos értelméről tiszta képet alkotni, akkor 
ennek alkalmazása a való életre, a jelenlegi viszonyokra 
nem lesz olyan nehéz s a bibliamagyarázat, az ige 
prédikálása nagyobb lendületet nyer, a nélkül, hogy a 
papok a más üszőjén lennének kénytelenek szántani. 

Mert minden tudományos írásmagyarázatnak a célja 
az, hogy ide vezessen, hogy az amott nyert erőket a 
prédikátor a hívek javára értékesítse. A gyülekezetnek 
kell a biblia, nem a tudós szobájának, és pedig nem 
fukaron bánva vele, hanem bőkézzel osztva. Lássa, tudja, 
érezze a gyülekezet, hogy a legteljesebb isteni kijelentés 
ebben foglaltatik, s itt közös alapon áll minden keresz-
tyén. Adjuk azért ezt mindenkor, a mikor csak alkalom 
nyílik, sőt áron is vegyük meg a jó alkalmat. Milyen jó 
volna, ha a bibliát, azonkívül, hogy hetenként legalább 
kétszer magyaráznánk, közönséges isteni tiszteletünkön 
is olvasnók, nem pedig csupán csak a textust merítenők 
belőle. Ugyan mi gátolna pl. abban, hogy vasárnap d. e. 
a prédikációt megelőzőleg, valamint a hétköznap reggeli 
könyörgések alkalmával egy alkalmas fejezetet valamelyik 
könyvből felolvassuk, mint ezt az angolok és hollandok 
teszik. Ez vele járna a kálvinismussal. 

Általában törekedjünk arra. hogy beszédünk mindig 
a biblián nyugodjék mint biztos talajon s ebből minél 
többet nyujtsunk hallgatóinknak. A mult tanulsága is erre 
int. Krisztus és az apostolok példája szintén. Az Idvezítő 
nagyon sokat hivatkozik az ó-testamentumra, épen ügy a 

kérügmák és apostoli levelek is. Bizonyára az ős ker. 
homilia is felhasználta a Krisztus hirdetésére az ó-testa-
mentumban közölt kijelentést is. Mikor pedig egyszer az 
új-szövetség iratai létrejöttek, ezekből nyerte főtáplálékát. 
Egy korinthusi, efézusi, vagy thessalonikai gyülekezetben 
bizonyosan és természetesen a hozzájok intézett apostoli 
levelek alapján tartatott a homilia. 

— Ezzel az üdvkijelentés legelső letéteményesével, 
a bibliával, végeztünk. 

De ne gondolja senki, hogy ez az egyedüli, melyre 
a Krisztust hirdető prédikációnak támaszkodni kell. Ellen-
kezőleg a természetben és az emberiség történetében 
szintén isteni kijelentés foglaltatik, még pedig teljesen 
egyező az előbbivel. A természet bámulatos alkotásában 
és működésében ugyanazt az Istent látjuk, a ki atyánkká 
lett a Krisztus által. Amott a külső, emitt pedig a lelki 
világban munkál, de mindenütt ugyanazon törvények sze-
rint. Ezt a hatalmas kijelentést a prédikátor semmiképen 
sem ignorálhatja, annyival kevésbbé, mert a nép szivében 
nemcsak nem hiányzanak, de sőt önként kínálkoznak a 
csatlakozási pontok. A gyülekezet nagyon jól érti azt, 
hogy az egek hirdetik az erős Istennek dicsőségét és az 
ő kezeinek munkáját hirdeti ama kiterjesztett erősség, 
valamint azt is tudja, hogy a termékenyítő esőért, az 
aratás és szüret áldásaiért ő hozzá kell fohászkodnia és 
neki hálát adnia. Ennek a kijelentésnek sejtése, majd 
mind tisztább látása-tudása sokkal régibb, mint maga a 
keresztyénség, olyan régi, mint maga az ember, melyet 
mindenkor ösztönzött a benne lakó lélek, hogy a termé-
szet áldásaiban valami magasabb lényt keressen. Nem is 
ebben áll itt a fődolog, hanem abban, hogy a gyülekezet-
nek megmutassuk, miként ez a kijelentés teljesen egyező 
azzal, a mi a Krisztusban közöltetett velünk. Ebben pedig 
két előny rejlik: egyik, hogy a nép nem fogja babonás 
félelemmel tekinteni a természet járását és jeleit, mert 
hiszen a szerető atya igazgatja azokat; másik, hogy a 
haladó természettudományokkal soha nem jutunk ellentétbe. 

A római egyház csak hadd átkozza a természeti 
tudományok minden újabb vívmányát, de mi fogjunk velők 
kezet s midőn ezek kutatják, hogyan állt elő e világ s 
mely törvények szerint mozog, mi tegyük hozzá, hogy 
a ki ennek ős anyagát teremtette s a fejlődés és mozgás 
törvényeit beléadta. az az isten, ki Krisztus által lelkünk 
javairól is gondot visel. Ezt a magasztos harmóniát 
Krisztus alkotta meg, ki midőn a természetre utal, ebben 
ugyanannak az Istennek működését látja, kinek nevében 
ő valláserkölcsi elveit és parancsait hirdeti. L. Máté 5, 45., 
VI, 26. 28. Luk. 12. 6—7, 24, 27, 28. s általában e 
tudatban nagy előszeretettel veszi a természetből képeit. 
(Máté 13. Luk. 8, 5. s köv.,21, 12. 25. Máté 24, 27,29, 
32 stb.) Hasonló utalások a természetre találhatók az 
apostoli iratokban, Róm. 1. 20., Csel, 17, 24. s köv. I. Kor. 
12, 14—16., 15, 36—41. stb. valamint nagy számmal 
az ó-testamentumban is. (Zsoltárok, Jób könyvében, mind-
ezek fölött pedig ott van a teremtés elbeszélése a Genesis-
ben kétféle alakban,) 



A mi pedig az egyház és az emberiség valamint 
egyes kiválóbb egyének életéhen végbemenő kijelentést 
illeti, az egyház történetét a Csel. könyvében foglalt his-
tória folytatásának tekintjük, mit annyival könnyebben 
tehetünk, mert az egyházhistorián végig húzódó eszmék 
harcai első gyökereikben tényleg már a Csel. könyvében 
bennfoglaltatnak. A hazai és világtörténelem pedig »a 
gondviselés története*. Az utóbbinak választó pontja a 
Krisztus. Mindez, a mellett, hogy tömérdek anyagot szol-
gáltat, érdekessé, változatossá is teszi a prédikációt. István 
vértanú is hivatkozik a zsidók történetére, Pál pedig a 
görögök »tudatlanságának idejére«. Csel. 7. és 17, 30. 
Főgondolat, hogy az >Isten ujja* mint vezeti a Krisztus 
előtti emberiséget a Krisztus befogadására, Krisztus szü-
letése óta pedig a szerint volt boldog vagy boldogtalan 
a keresztyén világ, a mint híven vagy kevésbbé híven 
követte Őt. A történelem kutatásánál alkalom adtán le-
mehetünk egészen saját községünk, gyülekezetünk, vagy 
egyes kiválóbb emberek történetére. Pál is hányszor hivat-
kozik az ő dámaskusi útjára. Az Isten ujja gyakran eccla-
tánsan látszik ezekben is. 

— Mindezekben isteni kijelentés közöltetik velünk, 
melyre joggal támaszkodhatunk a Krisztust hirdető pré-
dikációinkban. 

Marton Lajos, 
ref. s.-lelkész. 

B E L F Ö L D . 

Az országos lelkészi özvegy-árvai gyám-
intézet alapszabály-tervezetéhez. 

— A veszprémi ev. ref. e g y h á z m e g y e fe l te r jesz tése . — 

Egyházmegyénk az egyetemes konvent által meg-
állapított ezen alapszabály-tervezetet általánosságban hálás 
örömmel fogadja. Az egyes részletekre nézve azonban, 
arravaló tekintetből, hogy egyházmegyénk óhajtása az, 
miszerint a lelkész-özvegyek és árvák' helyzete, a hasonló 
javadalmazással bíró állami tiszviselők özvegyei és árvái 
helyzetével az adott viszonyok között lehetőleg hasonló 
niveau-ra emeltessék : az egyes §§-ok rendszere szerint 
haladva, az alábbiakban szövegezett módosításokat ajánlja 
elfogadásra. 

A 8. §-hoz felvétetni javasolja egyházmegyénk a 
következő batározmányt: 

»A jelen szabályzat életbelépte napjáig tényleges 
szolgálatban levő s a 3. §-ban megnevezett lelkészeknek 
megengedtetik, hogy ezek közül azok, a kik öt éves, vagy 
ennél több beszámítható szolgálati idővel bírnak, a 21. §. 
1. pontjában körülírt belépési járulékokat s ennek öt évi 
4%-os kamatait, úgv a 2. pontban körülírt 2% évi 
járulékokat ugyanazon időre — az ötödik évnél kevesebb 
szolgálati idővel bíró lelkészek pedig azon évekre, melyeket a 
szabályzat életbelépte napjáig tényleg egyfolytában eltöltöt-
tek — a 25. §-ban megbatározott három évi időtartam alatt 
utólag befizethessék, s ez esetben beszámítható szolgálati 
idejük, a most említett időpontoktól kezdődik. 

E kedvezményt igénybe venni óhajtó lelkészek meg-
felelő kötelező nyilatkozatukat, illetékes egyházi főható-

ságuk útján, a jelen szabályzat életbeléptetése napjató' 
számítandó három hónap alatt tartoznak benyújtani. A 
később érkező nyilatkozatok figyelembe nem vétetnek®. 

Ezen rendelkezés felvétele által, hosszab beszámít-
ható szolgálati idővel bíró lelkészeink megkíméltetnének 
azon eshetőségtől, hogy bár beléptek az országos gyámolda 
tagjai közé. mégis, mert a szabályzat éltbelépte után az 
igényjogosultságot meg nem szerezhették: özvegyeik és 
árváik rendes ellátásban nem, hanem csak végkielégítés-
ben, esetleg temetési segélyben részesülnének, sőt csak a 
belépési járulékokat kapnák temetési segélyül. (Alapsz. terv. 
23 §. végbekezd.) 

Az intézet ez által hátrányt nem szenvedne, mert 
a kellő ellenszolgáltatást, utánfizetés alakjában megkapná. 

A felekezeti középiskolai tanároknak az állami nyug-
díjba bevonása tárgyában kibocsátott kultuszminiszteri 
rendelet is hasonló intézkedést tartalmaz; sőt az állami 
nyugdíjintézetre ez még nagyobb terhet ró, mert ott nyug-
díj igényről, a jelen intézetnél pedig csupán az özvegyek 
és árvák ellátásáról van szó. 

14. §. »A gyámolítási és neveltetési segély igény-
jogosultságára 10 év helyett öt beszámítható szolgálati 
évet kér egyházmegyénk megállapítani«, mert 

ekként van az megállapítva úgy az 1885. évi XI. 
törvénycikk 34. §-ban az állami alkalmazottakra nézve, 
és számos más magán nyugdíjintézeti alapszabályban az 
illető magántisztviselőkre nézve is. Lelkészeink érdekét 
véli szolgálni egyházmegyénk, mikor őket is a többi ré-
szint köz, részint magán alkalmazásban levő istentiszte-
lőkkel hasonló elbánásban kéri részesíteni. 

A 15. 16. §§-ok helyett javasoljuk a következő 
rendelkezést: 

»A jelen szabályzat értelmében állandó segélyezésre 
jogosult lelkészi özvegy évjáradéka. a néhai férj beszá-
mítható szolgálati éveinek, és a 7. §. szerinti utolsó java-
dalmazásnak, de az egyenlőség és testvériség elveinek is 
figyelembe vételével a következőkben állapíttatik meg: 

a) A férj utolsó javadalmazásának 600 frtja után, 
ennek 5 0 % ' á t (évi 300 frtot) kapja az özvegy évi ál-
landó segélyezésül; 

b) Ha a férj utolsó beszámítható javadalmazása 
600 frtot meghalad, ez esetben az első 600 frt után 
50%-ot, a 600 frtot meghaladó rész után pedig 20%-ot 
kap az özvegy évi állandó segélyezésül, akként azonban, 
hogy az özvegy évi segélyösszege, a minimális lelkészi 
fizetést, vagyis a 600 frtot meg nem haladhatja.« 

Ezen rendelkezést véli egyházmegyénk úgy a mél-
tányosság, mint a testvériség és egyenlőség elveinek leg-
megfelelőbbnek. 

Előre bocsátjuk, hogy sajnálatunkra, nem állanak 
rendelkezésünkre azon adatok, melyek a törvénytervezés 
valószínűségi számításainak alapját képezték. Nem tudjuk, 
vájjon az általános halandósági táblázatok, vagy külön 
ev. ref. lelkészi karunk tagjainak halálozási arányát ki-
tüntető adatok beszerezhetők voltak-e, és ezek szolgáltak-e 
a számítás alapjául, és így nem vagyunk azon helyzet-
ben, hogy a számításokra érdemleges észrevételeket te-
hetnénk. 

Mindazonáltal figyelemmel arra, hogy a tervezet 
24. §-ához fűzött azon javaslatunkat, mely szerint a be-
lépési járulék a 600 frtos alapfizetés után 10°/0-ot, a 
600 frton felül levő fizetési részlet után pedig ennek 
duplumát, 20%-ot fog képezni, lelkészi karunk készsége-
sen elfogadja, s ez áldozatot saját jól felfogott érdeltében 
meghozni fogja: megvagyunk győződve arról, hogy az 
intézet e §~ban javasolt ellátás mérvét megfogja bírni, 
annyival inkább, mert a tervezet 16. §. II. pontjában 



előirányzott hat kategoriai összegének ^1800 frt: 6 frt = 
300 frt) középszáma éppen 300 frtot tesz, a mi. a mi 
indítványunk szerinti alapsegélydíjnak megfelel. A 600 frton 
felül levő fizetési többlet után megszabott 20% segély-
szaporulat pedig aránylagos fedezetet nyer a belépési 
járulékoknak a 600 frton felül lévő fizetési részletei után 
megszabott 20% által. 

A méltányosság' elvei is azt kívánják, hogy lelké-
szeink, a kik a hasonjavadalmazású kezelő tisztviselők 
minősítésénél sokkal magasabb qualificatióval bírnak, tár-
sadalmi állásuk és viszonyaiknál fogva, legalább is ha-
sonló, sőt ezeknél magasabb tekintet alá esnek -r- leg-
alább oly elbánásban részesüljenek, mint a 600 frt körüli 
fizetéssel bíró köztisztviselők, főleg akkor, mikor a maguk 
részéről hasonló teherviselésre késznek nyilatkoznak. 

Az annuitas combinatióba vételével, a tervezet a 
700 frton felüli fizetéssel bíró lelkészek özvegyeit 10—15 
évi szolgálati idő után csak 150 frttal célozza segélyezni, 
oly időben, mikorra a családalapítás és gyermeknevelés 
nehézségei esnek!! Igaz ugyan, hogy ezzel szemben 
40- -50 évi szolgálati idő után 500 frtban veszi fel az évi 
segélyt, de az annuitásnak ily mérvű kombinációba vétele 
lelkészeinknél az osztó igazság elveinek nem felel meg. 
mert köztudomású, hogy a lelkészek nagy többsége rendes 
lelkészi állomásra csak hosszas káplánkodás után jut, 
legtöbbnyire 30 — 34 éves korában, s nagyon kis száza-
léknak van kilátása arra, hogy 40—50 évig szolgálhas-
son, a segélyezés mérvénél nem vétetvén figyelembe a 
kápláni évek. Az állami tisztviselőknél, kiknek szolgálati 
éveik, gyakornoki minőségükben, többnyire 20—24 éves 
korukban letett hivatali esküjüktől számíttatik, több raciója 
volna az annuitás alkalmazásának, de az özvegyi nyug-
díjra sem ezeknél, sem más nyugdíjintézeteknél nem 
szokásos. 

Első sorban és főleg a csekély javadalmazású lel-
készi özvegyek részére kell a megélhetési minimumot 
szolgáltatnunk, és pedig már az első tO—15 év során, 
a mikorra a családapának tőkegyűjtésre semmi kilátása ! 
Az ily viszonyok között árvaságra jutó család gvámolí-
tandó nagyobb %-aI, annál inkább, mert ezen fiatalabb 
korban kisebb százalék jut özvegységre, míg a nagyobb 
javadalmazású s idősebb lelkészi családoknál, kiknél a tőke-
gyűjtésre nagyobb a kilátás, s az özvegységre jutás aránya 
is nagyobb, teljesen megfelelő az 50% alapsegélyen tűi, 
a 600 frtot túlhaladó fizetési részlet után számított 20% 
segély akként, hogy a segély végösszege a 600 ferintot, 
vagyis a legszerényebb lelkészi fizetés összegét meg ne 
haladhassa. 

A legszerényebb lelkészi fizetés összegének, 600 fo-
rintnak megfelelő segélyösszeget, elégséges megélhetési 
alapnak kell tartanunk még a 2500 frton felüli javadal-
mazással bírt lelkész özvegyére nézve is. 

A 17. §-nál kérjük, hogy a gyermekek fejenként, 
egyhatod résznvi segélyösszege az apátlan árváknál, az anya 
segélyösszegének mérvéig felemelkedhessek. a szülőtlen 
árvák pedig, az atyátlan árvák neveltetési segélyének egy 
és félszeres összegét kapják, s ez utóbbiak segélyösszege 
az anya járulékának másfélszeres összegéig emelkedhessék. 

A tervezet oly csekély összegben állapítja meg egy 
gyermek nevelési segélyét, hogy az pusztán tandíjra sem 
elég! a száz forintos özvegyi segély után ! 6 frt 66 krt 
tenne egy lelkészi árva neveltetési segélye! Hiszen egy 
altiszt, vagy finánc gyermeke is kap 18 frtot, pedig azok 
alapfizetése, s így az állami nyugdíjalaphoz járulásuk is 
sokkal kevesebb, a lelkészek részéről tervbe vett járu-
léknál. 

A 18. §-nál felvenni kérjük azon határozmányt, 
hogy »a lelkészi árvák 20, illetőleg 18 éves korukon túl 
is az esetre, ha valamely tanintézetben tanulmányaikat 
jó sikerrel folytatják, az alapellátáshoz mérten segélyez-
betők.« 

Felvétetni kérjük ezen rendelkezést, hogy lelkészeink 
gyermekei a felfelé menő társadalmi mozgalom részesei 
legyenek, vagy lehessenek. 

Elszomorító jelenség az, ha a különben alkalmas 
lelkész-gyermek, anyagi helyzeténél fogva leszoríttatik 
azon pályáról, hol a hazának hasznosabb polgára is lehet. 

A 20. §-nak a szolgálati évek nagyságából fűzött 
számításai helyett, felterjesztésünk alapelvei szerint ezen 
határozottabb és megfelelőbb rendelkezést kértük érvényre 
emelni: »Azon özvegy, kinek férje a gyámintézetnek 
öt évig (a tervezett 10. éve helyett) nem volt.tagja, csak 
végkielégítésre tarthat igényt, mely a legutolsó beszámít-
ható fizetés 50%-t)ól áll, de 600 frtnál több nem lehet 

Felterjesztésünk indokaiból önkényt következik ezen 
rendelkezés felvétele, mert szolgálatban levő lelkészi karunk 
legnagyobb részének alkalmat ad az intézet, hogy öt 
évre visszamenőleg befizethessék járulékaikat, s mikor 
egy országos lelkészi gyámolda segélyezésére gondolunk, 
a 20. §-ban meghatározott 10 évi szolgálati idővel mostani 
lelkészi karunk egynegyed részének özvegyei csupán vég-
kielégítésre tarthatnak igényt s ezen eredmény sehogyan 
sem felelhet meg felállításához fűzött reményeinknek. Igy 
a 15. 16. §§-ról mondott véleményünk elfogadásával ezen 
20. §-nál is érvényesíteni kívánjunk a testvériség elvét, 
s ha annál érveink igazak voltak, ennél is érvényesül-
niük kell. 

A tervezetre tett észrevételeink szerint a 24. §-t 
ekként óhajtjuk átváltoztatni: »Az országos ev. ref. lel-
készi özvegy-árvai gyámintézet alapja áll: 1. A gyám-
intézeti tagok által fizetendő és 600 frt évi fizetésük 
10%-ából, továbbá minden 600 frton felüli részlet után 
fizetendő 20%-ból álló belépési járulékból. 

2. A tagok évi járuléka 2%-ra szállíttassék. 
Ezek után tisztelettel indítványozzuk, hogy tekintve, 

miként lelkészi karunk a haza érdekeit az állami admi-
nisztráció majdnem minden ágában évszázadokon át lelki-
ismeretesen, s minden állami javadalmazás nélkül szol-
gálta és szolgálja; tekintve, hogy ezen lelkészi kar 
árvái és özvegyeiről szerény anyagi helyzeténél -fogva 
megfelelően gondoskodni alig képes: 

keresse meg a tőtiszt. egyházkerület a nagyméltóságú 
konventet, hogy a magas kormánynál oda hatni méltóz-
tassék, hogy ezen országos gyámolda részére a magas 
kormány az évi költségvetésbe évenkint 100—150 ezer frt 
segélyösszeget, felvenni s folyóvá tenni kegyeskedjék. 

Ezen államsegély kieszközlését annyival inkább 
óhajtjuk és kérjük, mert ennek számításba vételével, míg 
egyrészről az országos ev. ref. lelkészi árvái gyámintézet 
fennállása, s az általunk is javasolt irányban és mérvben 
való működése biztosítva volna, addig másrészről már 
az első tíz év alatt is lehetségesnek mutatkoznék az 
országos ev. ref. lelkészi nyugdíjintézet szervezése s műkö-
désének megkezdése is. 

A 29. §-hoz hozzá fűzni javasoljuk : 
»végül intézkedik (az egyet, konvent), hogy a gvám-

intézet évi számadása és mérlege minden év végén össze-
állítván, minden egyes egyházmegyéhez megküldessék, hogy 
ekként az egyházmegyék az intézet állapotáról értesülvén, 
a viszonyokhoz mérten a 10 éves revízió idején indít-
ványaikat megtehessék«. 

4 számadásnak és mérlegnek az egyházmegyék 
elnökségével való közlése teljes világításba helyezi az 



intézet állapotát, fokozza az aziránt való érdeklődést és 
áldozatkészséget, s így előnyre válik a közügynek, más-
részről pedig módot és alkalmat nyújt arra, hogy a sza-
bályok revíziója alkalmával megfelelő javaslatok tétet-
hessenek. 

Az átmeneti intézkedéseknél a 36. §-t ekként kérjük 
átváltoztatni: »Az egyházmegyék saját hatáskörű intéz-
kedésére bizatik annak megállapítása, hogy saját egyház-
megyei gyámoldájuk kombinációba vételével mi módon 
segélyezzék a már tényleges szolgálatban levő lelkészeiket 
a 8. §-ban jelzett utánfizetések teljesítésére*. 

Egyházmegyénk az egyes gvámoldák jogi természe-
tének legmegfelelőbb intézkedésnek véli azt, ha a gvámol-
dák erejének számításba vételével, de egyúttal annak biz-
tosítása mellett, hogy a gvámoldák irányában ez idő 
szerint tényleg már igényjogosultsággal bíró özvegyek és 
árvák, igényük fennállásának egész időtartama alatt, ugyan-
oly mérvű segélyt kapjanak, mint eddig — az ez idő 
szerinti gvámoldai tagoknak az országos gyámoldába be-
lépése előmozdíttatik. részükre a belépési járulék, vagy 
annak egy része kiadatik. 

Az egyházmegyei gvámoldák ily módon való kombi-
nációba vétele inkább megfelelne ezek magánjogi termé-
szetének, mint azon eljárás, hogy az egyházmegyei gvá-
moldák olvasztassanak be az országos intézetbe, oly feltétel 
alatt, hogy az országos intézet a. most igényjogosultsággal 
bíró özvegyekkel szemben ugyanazon kötelezettségeket 
teljesítse, mint az egyházmegyei gvámolda most teszi; 
mert bár ez esetben a mostani jogosultak hátrányt nem 
szenvednének, de a tőke kétségtelenül javára esnék azon 
egyházmegyéknek is, kiknek gyámoldájuk nincsen, a kik 
tőkegyűjtésre nem törekedtek. 

Míg ellenben az általunk javasolt elv elfogadása 
mellett azon egyházmegyék, melyeknek tagjai a gyámoldai 
tőke gyűjtése körül fáradoztak és áldozatokat is hoztak, 
lelkészeiken az országos gyámoldába leendő belépés körül 
tetemesen segíthetnének. 

Thúry Etele, 
egyházmegyei aljegyző. 

A nagy-szalontai egyházmegye közgyűlése. 
A n.-szalontai ev. reform, egyházmegye nyári köz-

gyűlését aug. 16-án tartotta meg a szokott helyen Nagy-
szalontán a gimnázium épületében Széli Kálmán esperes 
és Tisza Kálmán egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. 
Ima és megnyitó beszéd után 32 tárgy lett elvégezve, s 
végül két ügyben közigazgatási bírósági ülés volt. A sző-
nyegen forgott tárgyak közül kiemeljük a következőket. 
A kanonika vizitációröl szóló esperesi jelentésben főkép 
a tanügyi állapotok emeltettek ki. Az iskolaügy a viszo-
nyokhoz mérten általán véve kellő fokon áll. sőt több 
helyt örvendetes haladást mutat. Az egyházmegyében 
14 jeles tanító van, s azonkívül többen jó eredménynyel 
működnek. Pár helyen visszaesés mutatkozván a tanítás 
eredményénél, az egyházmegye az illetőket megintette. 
Néhány helyen az egyházkerületi tanterv nem tartatván 
meg, a tanterv megtartására és a kötelezett tankönyvek 
beszerzésére utasíttattak az illető egyházak. 

Megemlítjük ezúttal, hogy a n.-szalontai egyházme-
gyében az 1893/4. iskolai évben 97 tanító működött. 
Ebből állandó 83, ideiglenes 10, segéd 4. A tanítók összes 

javadalma 45,765 frt. 6—12 évig tankötelesek közül isko-
laba járt 8409. Az iskoláztatásra folyó évben 51.168 frt 
fordíttatott. Az egyházakban csend és béke honol. Ezen-
kívül előterjesztés tétetett az elnökileg elintézett ügyekről 
s a skontro ügyekről, melyek helybenhagyattak a szintén 
beterjesztett esperesi számadással együtt. Az esperesi 
jelentés kapcsában megemlítendők a következők. A kano-
nika vizitáció jelentése szerint Árpádon Gs. Sárközi Ger-
gely és neje 1000 koronás alapítványt tettek az egyház 
javára, Tóth András ugyanott 200 koronás alapítványt. 
B -Újlakon a tanítót elmebaja miatt fel kellett menteni 
állásától. Ez alkalomból Sipos János lelkésznek, ki nyolc 
hónapig kellő buzgalommal helyettesítette a tanítót, elis-
merés szavaztatott. 

Ezután következett az esperesi jelentés az egyházi 
törvények életbeléptetését illetőleg. E szerint szegények és 
árvák segélyezésére javaslat készítésével Balogh Ambrus, 
Sántha István és Hadházi Kálmán jegyzők bízattak meg. 
Egyházmegyei ügyésznek Hadházi Kálmán ügyvéd válasz-
tatott meg. 

Időszaki tanács megalkotását az egyházmegyei bíró-
ság eszközölje. 

Az egyházak a meglevő leltárt és jelentő ív alap-
ján vagvon-konyvet készítsenek, melyet, a kanonika vizitáció 
hitelesítsen. Főiskola részére begyűlt adományokat, miután 
a szupplikáció megszűnt, a közigazgatási pénzekkel együtt 
küldjék be az egyházak. Egyházi adó-könyv, a hol nem 
volna, mindenütt alkalmazásba veendő. 

A református segélyegylet részére eddig kevés egy-
ház küldte be a reformáció ünnepén begyült perselypénzeket. 
Utasíttatnak az egyházak, hogy a nevezett emlékünnepen 
a perselyek tétessenek ki, s a begyűlt pénzek küldessenek 
az illető helyre. 

Nagyobb vitát provokált a lelkészi országos gyám-
intézet ügve. melyhez az eredeti szöveg fentartása mellett 
hozzászólott a tőle megszokott bölcsességgel Tisza Kálmán 
egyházmegyi gondnok is. A közgyűlés egyhangúlag helyeselte 
az országos gyámintézet felállítását, azonban négy pontra 
nézve eltérők voltak a vélemények. Miután egyházmegyei 
gondnok, s esperes nyomatékosan hozzászólottak a tárgy 
megvilágosítására, az egyházmegye többsége, annak kikötése 
mellett, hogy a fennálló gyámintézetek fentartartandók, 
az eredeti szöveget fogadta el. 

Számvevőszék jelentése Sántha István előadása 
alapján tudomásul vétetett. Bélzerindi lelkészségben meg-
erősíttetett Váci Lajos megválasztatott lelkész. A kötegyáni 
egyházi adóügyben Sántha István javaslata fogadtatott el, 
valamint a geszti adóügy is Nagy Imre javaslatára. A 
geszti egyházban Tisza Kálmán évenként 100 frttal több 
egyházi adó fizetésére kötelezte magát a rendesnél. Éljen-
zéssel fogadtatott, s a nemeslelkű férfiúnak jegyzőkönyvi 
köszönet szavaztatott. Geszti tisztviselők díjlevele helyben-
hagyatott. Sarkadi egyház 1200 frttal emeli feljebb egy-
házi adóját, tanítói fizetések javítása, illetőleg új tanítói 
állás szervezése miatt. B.-ujlaki egyházi adókulcs helyben 
hagyatik. B.-ujlaki lelkészlak építési terve, és költségvetése 
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némi módosítással helybenhagyatott. Árpádi lelkész fa-
fizetésének megállapítása pártolólag terjesztetik a kerülethez. 
Kornádi szélmalom eladása helyben hagyatik. Csermői 
egyház meglevő pénz tőkéjéből 10 hold föld felvételére 
1300 frtért felhatalmaztatik. Gyanta egyház harmadik 
tanítóságot nem állíthat fel 1895. szeptember l-ig, ezért 
haladékot kér. Megadatik, de a jövő gyűlésre oly alap 
mutattassék ki a tanítói fizetés alapjául, mely elfogadható 
legyen. Pap Gábor tanító ügyében beterjesztett kérvény-
nek helyt ad az egyházmegye. Közalapi segélyre ajánl-
tatnak: Radna-Lippa 300 frt, Szabó József 100 frtra, 
Vadas Gyula 100 frtra, Pankota 100 frtra, M.-Gyorok 
200 frtra. Református segélyegyleti segélyre ajánltatnak: 
Szondy György gyantai. Hajdú Elek vadászi lelkészek s 
a pankotai egyház. 

Kondor Imre, nyegérfalvi tanító államsegély iránti 
kérvénye pártolólag terjesztetik a kerületre. Széplak segély-
kérvényére az határoztatott, hogy mutassák ki szükség-
leteiket. Pankota segél ygyüjtésre engedélyt kér. Fölter-
jesztetik az égyházkerületre. 

& I. 

K Ü L F Ö L D . 

A »puszta egyháza Franciaországban. 
A nantesi edietum felfüggesztése 1685-ben véget 

vetett a szép virágzó francia protestáns egyháznak. Egy 
400.000 lélekből álló része volt kénytelen elhagyni hazá-
ját, a francia protestánsoknak 600 lelkészszel: ezek, a 
protestánsok iránt türelmes, külállamokban kerestek ott-
hont. Bár körülbelül egy millió protestáns maradt hon, 
de rájuk hazájokban mi jó sem várt — templomaik nem 
voltak, lelkészeik kibujdostak, polgári és társadalmi állá-
suk meg volt rabolva. így pusztult el rövid idő alatt a 
prot. egyház. A kormány ily körülmények közt azt hir-
dette. a protestánsok meg vannak semmisítve, ez részük-
ről logikus gondolkodásnak látszott, mindenükből kifosz-
tották s még a nevüket is elrabolták, mert nem protes-
táns, hanem »újhitű«. 

»Nincs többé protestáns egyház*, ezt hirdették 
mindenfelé. Valósággal pedig volt, mert mihelyt a nantesi 
edictumot visszavonták, a protestánsok mindjárt kezdték 
ég alatt tartani isteni tiszteletüket. Ezek tartása bár 
nagy nehézségekbe ütközött, a folytonos üldözés miatt, 
de a nép, érezve a lelkiek szükségét, ezekre életök ve-
szélyeztetésével megjelent. A folytonos vérengzés és gá-
lyára hurcolás nem hogy elrettentette őket. hanem inkább 
bátrakká tette, úgy hogy a Camisardok régi lelkülete 
arra a tapasztalatra juttatta Franciaországot, hogy a nem 
létező protestánsok, nagy számmal léteznek. XIV. Lajos 
tábornokai fegyelmezett katonáikat a nép ellen vezet-
ték ugyan, de azt megtörni vagy kiirtani képtelenek vol-
tak. Végre 1713-ban új-nagy vérengzéssel azt vélték, 
hogy most csakugyan a végső csapást mérték a protes-

tánsokra. Teljes a diadal! hirdették elleneik, pedig csa-
lódtak, mert a bekövetkezett forradalom minden téren 
új eszmékkel lépett fel, s így a protestánsok is kiemel-
kedtek, elnyomott sanyarú helyzetükből. Csodálkozva lát-
juk az egyszerre virágzó protestáns egyházat, önkény-
telen kérdezzük, honnan jönnek ily hirtelen elő? Épen 
ez a része a protestáns egyháztörténetnek az, mely leg-
kévésbbé ismert; ismerjük a politikai történetét ez idő-
ből Franciaországnak, ismerjük az udvar ledérségét, de 
keveset tudunk a protestánsok életéről. Pedig nem válasz-
tanak el ez időtől hosszú századok, csak néhány évtized 
az, mely köztünk ez űrt betölti. Protestáns egyháztörté-
netünknek pedig ez egyik legérdekesebb része, mert ép 
azon államban játszódott le, mely legjobban kérkedett 
felvilágosultságával és előrehaladottságával. 

E kor története, két bajnoka élettörténetével tel-
jesen azonos, azok szenvedése mindnyájuké, s megfor-
dítva. E két kiemelkedő alakhoz csoportosul a többi, 
mellettük elenyészőnek látszó alak, de ezek együtt éltek, 
küzdöttek s így mind méltán tarthatnak számot -tiszte-
letünkre. 

I. 

1713-ben végződött a spanyol örökösödési háború, 
mely a pusztítás nyomait az egész országon rajtahagyta. 
Sokat szenvedett ez ország, de még többet ennek egy 
protestánsok által lakott része, hol a polgárháború, az 
üldöztetés egyaránt megkívánta áldozatait. Languedoc — hol 
a protestánsok a nantesi edietum visszavonása előtt bol-
dogan éltek — pusztává változott; nem csoda tehát, ha 
annak protestáns lakói szép szülőföldökre vissza emlé-
keznek, úgy kétségbe kellett volna esniök jövőjük felől. 

Bár az 1713-ik évvel az üldözés nem folyt oly erő-
sen, de azért nyugalomról ott szó sem lehetett, úgy hogy 
ott az élők ez életben többé nyugalmat nem reméltek, 
azt csak a halálban remélték újra feltalálni. Ily körül-
mények közt pusztulás várt az egész protestáns egyházra; 
de Isten itt is közel volt, s küldött egy oly csodagyer-
meket, ki újra felvirágoztatni volt hivatva a sokat szen-
vedett, francia protestáns egyházat; e gyermek, ki alig 
töltötte be a 17. évet, Court Antal, nagy tehetségével, 
kitartásával és rendíthetlen bátorságával, francia protestáns 
egyház visszaállítója nevet vívta ki magának. Egy egy-
szerű földmíves család szülötte, Vivarai kis tartomány 
egy falujában született. Már 17 éves korában felolvasója 
és prédikálója volt a még éjjel a szabad ég alatt néha 
összegyűlő protestánsoknak. Ekkor kezd benne már érle-
lődni a szándék, hogy ő a régi virágzó protestáns egy-
házat és istenitiszteletet visszaállítja. Ilyen időben, ilyen 
jelszavakkal az ifjú folytonos üldözésnek volt kitéve, vé-
delme vagy támasza e világon nincs, mindkettő benne 
buzgott s nem volt más, mint az élő hit, mely őt 40 évi 
munkásság után végre céljához juttatta. Harminc éven 
keresztül lépésről-lépésre veszélylyel küzdenie, de ez őt 
nem csüggeszti, hanem tör előre és igyekszik nemes célja 
elérésére. 



Isten áldása mellett, melyet ő mindig kért, voltak 
ez ifjúnak oly tulajdonai is, melyek által ő azon esz-
közöket, melyek által terveit kiviheti, meg tudta választani. 
Az első volt megküzdeni a rajongással, mely az egész 
gyülekezetben el volt terjedve. A második a gyülekezeteket 
rendszeres istenitiszteletre összegyűjteni. A harmadik a 
régi szervezetet a ref. egyháznak visszaállítani, végül 
képzett lelkészeket adni a gyülekezeteknek. Szülőfölde 
környékét bejárta, hol szana szét állottak a vérpadok, 
melyeken a vér még meg sem száradt. Sok helyen 
asszonyok, leányokkal versenyezve hirdették az Isten 
igéjét, sok helyen pedig a beteges rajongás uralkodott, 
ezt üldözte, ennek betegeit meglátogatta, intette és taní-
totta az igaz hitre, ebbeli fáradozását siker koronázta, 
annyira, hogy rövid idő alatt a beteges rajongás eltűnt 
s ennek helyét az igaz hit foglalta el. 

Nem kevesebb áldás volt azon munkáján, melylyel 
rendszeres isteni tiszteletre igyekezett a hívőket össze-
gyűjteni. Eeleinte nagy fáradtsággal és rábeszéléssel örült, 
ha tiz, tizenkét hívőt tudott maga közé gyűjteni s azokkal 
a szabad ég alatt, a mezőn, sziklahasadékok közt, barlan-
gokban isteni tiszteletet tartani. Fájt ez neki, mint maga 
mondja. »De mi vigasz volt ez rám nézve, mikor én 
1744-ben 8—10,000 hívőből álló gyülekezettől voltam 
körülvéve, ugyanazokon a helyekén, hol én hivatalos-
kodásom első éveiben alig tizenöt, harminc, hatvan, leg-
fölebb száz hallgatót tudtam magam közé toborzani.« 

De mindinkább világossá lett előtte, hogy az isteni 
tiszteletek néptelensége, az üldözéstől való félelemben leli 
magyarázatát. Tudta azt, hogy mihelyt a régi rend helyre 
áll, a gyülekezet száma is szaporodik s a számmal a hit 
is erősödik. Képzett lelkész az egész országban csak egy 
volt. s az is más vidéken, az Isten igéjét mindenki hir-
dette, ki csak hajlamot érzett magában, sokan tévesen. 
1715-ben aug. 21-ére zsinatot hitt össze, hol életerősen 
és meghatóan ecsetelte az egyház kétes helyzetét, meg-
győzte a jelenlevőket arról, hogy ezen csak a régi szer-
vezet visszaállítása fog változtatni. Rögtön elhatározták, 
hogy az alapkövet e napon teszik le a majd építendő, 
hatalmas épülethez. Képzett lelkészek hiján az első ke-
resztyének módjára elhatározták, hogy az Isten igéjét az 
egyházakban az idősebbek fogják hirdetni, a leányokat 
és asszonyokat pedig annak hirdetésétől eltiltották. Ez 
volt az első zsinat a nantesi edictum visszavonása óta. 
Valóban csodálatos! XIV. Lajos e napon a pompától volt 
környezve, és hatvan éves uralkodásának legnagyobb 
vívmányát dicsőítették — az eretnekség kiirtását — ennek 
emlékére ünnepélyeket rendeztek, érmeket verettek és 
Páris szobrot emelt neki; a papság pedig égig dicsőitette. 
Igy történt, hogy mialatt őt az egész világ nagynak nevezte, 
egy névtelen ifjú a porból újra kezdve gyúrni a protestáns 
egyházat Franciaországban. Bebizonyítva azt: »Az isten 
ereje, hatalma erős a gyenge emberekben!* 

Az első zsinat határozatai nagy feltűnést keltettek 
az egész ref. egyházban és gyorsan terjedtek szét. Rövid 
idő múlva még kettőt tartottak, melyeken az előbbi zsi-

nat határozatai érvényesekül ismertettek el, és az isteni 
tiszteletet szabályozó intézkedésekkel toldattak meg. A 
zsinati határozat ily záradékkal volt ellátva: »Elfo-
gadva és aláírva a pusztában* ez volt alapja a kelet-
kező egyháznak, melynek neve a »puszta egyháza*. — 
A hat lelkész közül, kik ezt aláírták, négy hóhér kezétől 
mult ki, de ez legkevésbé sem félemlítette meg a két 
másikat, kik a vérpadot kikerülék, a zsinatok is, hol az 
egyházi ügyeket intézték, népesedtek, úgy hogy az 1728-ban 
tartott zsinaton 54 résztvevő jelent meg. Határozatai min-
dig erélyesebbek, tekintélye mindig erősebb s a chaosból 
kezd kibontakozni a szép rend. A század közepe felé a 
rend oly nagy volt már az egyházakban, hogy véteni az 
egyházi törvények ellen nagy ritkaság számba ment. A-
konsistoriumok intézték az egyház dolgait, sok bajjal, 
sok fáradtsággal, nehéz dolgok voltak azok, melyeket ezek 
végeztek, megvédeni a tan tisztaságát és a közerkölcsiséget. 
Hogy mennyire át voltak hatva a hittől az egyház tagjai, 
legyen példa az 1723-iki zsinat egyik végzése. A neve-
zett zsinat, hogy a rendellenséget és fanatismust kiirtsa, 
ezt határozta: >Tekintettel arra, hogy a városokban és 
községekben, hol nincsenek öregek, láttassanak el konsis-
toriumokkal, a mely egyház ezt tenni vonakodik, az a 
lelkésztől ne látogattassék meg, s még az istenitiszteletre 
se hivassék meg*. Mily büntetés meg nem hivatni az 
istenitiszteletre, mikor az ott megjelenők felfedeztetés ese-
tén, mind gályán végzik életöket. 

Miután alkotó szelleme így az egyházban rendet 
teremtett, a lelkészekről kezdett gondoskodni. Említettük, 
hogy az egész országban képzett lelkész csak egy volt, 
Boger Jaques ki Wittembergben lett lelkészszé felavatva 
s Dauphiné-ben telepedett le, hol ez ideig volt. Court 
most az öregeket nemcsak pusztán a prédikálásra hatal-
mazta fel. hanem a sákrámentumok kiosztásával is meg-
bízta. Maga pedig nagy veszélyeknek téve ki magát, 
Zürichbe utazott, hol ref. lelkészszé felszenteltetett. Vissza-
térve hazájába, maga akart képezni lelkészeket, s néhányat 
bocsátott is ki. Felkereste az ügyvédeket iró asztaluk 
mellett, a földmíveseket ekéjök mellett, a mestereket a 
a műhelyükben, ezeket maga közül gyűjtve oktatja, sok 
közülök írni-olvasni sem tud. megtanítja s így ő először 
a legeiemin volt kénytelen kezdeni. Ezeket végezve az 
amúgy is vallásos kedélyű hallgatóit prédikátorokká képezi. 

De ez emberfeletti munkát ő nem győzhette, de 
kellő számú lelkészeket sem tudott képezni, ily körülmé-
nyek közt a külföldhöz fordult, első sorban a kivándorolt 
lelkészeket szólította fel a hazatérésre. Ezek, mint maga 
mondja, nem éreztek hivatást a martyrságra. E tervei is 
füstbe mentek, most theologiai intézetet alapít, a prot. 
államok hozzájárulásával. Ez az intézet képzett azután 
oly lelkészeket, kik Court szerint »hivatást éreztek a 
martyrságra*. Elvégezték az ifjak a theologiát s annak 
végeztével lettek: »a kötélre is érettek* mint ők mondani 
szokták. Igy tértek vissza hazájukba, hogy életüket, ha 
kell, a vallásukért áldozzák, és tudományukkal annak 
szolgáljanak, A hat lelkész helyett, kiket 1715-ben talá-



lunk, már 1763-ban 62 működik, e mellett 35 előadó és 
15 tanuló. Ez intézet adta Franciaországnak 1727 —1812-ig 
a ref. lelkészeket. 

Poór Béla. 

IRODALOM. 

** Vegyes egyházi beszédek cím alatt Lévay 
L'ijos sárkereszturi lelkésztársunk, Lapunk szorgalmas 
munkatársa, újabb prédikáció kötetet bocsát ki, melyre 
előre is felhívjuk a lelkészi kar figyelmét. Az általa ki-
bocsátott előfizetési felhívás következőleg szól: »1888-ban 
kiadott egyházi beszédeim mind a szakbirálat, mind 
tisztelt lelkésztársaim részéről kedvező fogadtatásban része-
sülvén: bátorságot veszek magamnak, azóta írt prédiká-
cióimból »Vegyes egyházi beszédek* cím alatt egy újabb 
kötetet közrebocsátani. E második kötet tartalmazni fog: 
4 ünnepi, 4 közönséges, 4 időszaki, 1 bűnbánati, 2 gyermek-
istenitiszteleti és 4, különféle alkalomra írt, összesen 19 
eredeti egyházi beszédet, melyeket felfogás, nyelv és ki-
dolgozás tekintetében ugyanaz a nemesebb értelemben vett 
népszerűség jellemez, a melyre már korábban kiadott 
prédikációimban is törekedtem. Ha tisztelt lelkésztársaim 
az első kötet után ítélve, úgy gondolják, hogy ezek a 
szerény tehetséggel bár, de odaadó kedvvel és műgonddal 
írt dolgozataim a sajtó alá bocsátásra és pártolásukra 
érdemesek: küldjék az előfizetési pénzt, 1 frt 20 krt, 
szeptember hó utoljáig hozzám, Sárkeresztúrra (posta 
helyben, Fehérmegyében). Előjegyzést is szívesen fogadok, 
mely esetben a november hóban megjelenendő kötet 
utánvétellel fog az illetőknek megküldetni. Gyűjtőknek 
10 egyszerre beküldött előfizető után a szokászos tisztelet-
példánynyal örömest szolgálok. Kartársi szives tisztelettel 
Sárkeresztüron. 1894. augusztus 20. Lévay Lajos, ev. 
ref. lelkész.« 

** Evangéliumi és epistolai perikopák. Forrá-
sok után összeállította L'idányi, kiadja Nagy Lajos dab-
ronyi evang. s. lelkész. Ára 25 kr., kapható a kiadónál 
Dabronyban. — A régi perikopák, azaz a prédikálásra 
kijelölt szentírási helyek már-már agyon vannak csépelve. 
Szükség azokat másokkal fel-felújítgatni. Évekkel ezelőtt 
ezt tette Guggenberger János »Az egyházi év és a peri-
kopák* című művében, s most ugyanezt teszi Ladányinak 
szóban forgó műveeskéje. Az egész egyházi esztendőre 
való szent leckéket jó források (Heinrich, Schultze, Nitzsch, 
Gerok) után összegyűjtött s hozzájok idő-, alkalom- és 
textusszerű felosztásokat és beszéd-vázlatokat, csatolt. A 
fiatal, munkás szerző jó szolgálatot tett e munkácskájával 
a prédikáló lelkészeknek, kiknek pártoló figyelmébe a 
»Protestáns Pap* szerkesztőivel egyetértőleg mi is szíve-
sen ajánljuk a jóravaló gyakorlati füzetet. 

** Magyar történelmünk a ponyván. A Rózsa 
Kálmán és neje budapesti cég ismét öt magyar történeti 
füzetet adott ki. Címük a következő: 1. A török világ 

Magyarországon, vagy milyenek a magyar hősök ? 2. Mi-
ként menti meg Erdély az anyaországot ? vagy az erdélyi 
fejedelmek és a török-német világ 3 Három nagy magyar, 
vagy Pázmány Péter, Eszterházy Miklós és Zrínyi Miklós 
élete. 4. I. Lipót király 48 évi uralkodásának változatos 
históriája. 5, Az utolsó habsburgi királyok viselt dolgai. 
Mind az öt füzetet több kép teszi kedvesebbé. A szöveget 
Böngérfí János avatott tolla irta. vonzóan és lelkesen. 
Hiszszük, hogy a népnek kedves és tanulságos olvasmá-
nyává fognak válni ezek a jóravaló történelmi füzetek. 
Áruk 2 és 4 kr. között váltakozik. Kultur-egyletek, olvasó-
körök, egyházközségi és iskolai könyvtárak s általában 
a nép javára munkálkodó tarsadalmi és hatosági szemé-
lyek terjeszszék a nép között e hazafias vállalatot. 

** Dadogók gyógytanfolyama. A vallás- és köz-
oktatási minisztérium felügyelete alatt szeptember hó ele-
jétől Budapesten újabb gyógytanfolyamok tartatnak dado-
gók és hcbcgök számára. Felvétel iránt a tanfolyam vezető-
jéhez, Boboz József siketnéma-iskolai igazgatóhoz kell 
fordulni s pedig e hó végéig a vakok orsz. intézetébe 
(király utca), azontúl pedig a tanfolyam saját helyiségé-
be V. ker. Árpád u. 8. 

** Irodalmi értesítés. Hetesy Viktor lelkészíár-
sunktól a következő sorokat vettük: »A kik 3 frtot vagy 
2 frt 50 krt utalványoznak (aszerint, a mint kötött vagy 
kötetlen példányt rendelnek az Imakönyvből), azok a kö-
vetkező munkáimat kapják bérmentve: 1. Egyházi beszéd-
vázlatok. 2. Ünnepi egyházi beszédek. 3. Vasárnapi, innepi 
s alkalmi imák. 4. Két füzetke gyászbeszéd. Tisztelettel 
vagyok Ómoravicán, 1894. augusztus 19. Hetesy Viktor, 
ref. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A maglódi (Pest m.) ev. egyház 

Eöl de, ár y Elemér péteri birtokost, országgyűlési képviselőt 
választotta egyházközségi felügyelőjévé. — A vallás- és 
közoktatási miniszter Halotti Ödön kecskeméti ev. ref. 
főgimnáziumi tanárt a győri állami főreáliskolához rendes 
tanárrá nevezte ki. — Az erdélyi egyházkerület kebelé-
ben levő főgimnáziumok javító és pótló érettségi vizsgá-
lataihoz, melyek szeptember hó 4. és 5-én N.-Enyeden 
tartatnak, a vallás- és közoktatási miniszter Géresi Kál-
mán debreceni tanárt küldötte ki kormányképviselőül. — 
Bartholomeides Adél az aszódi ev. leánynevelő intézet 
igazgatója, a rozsnyói ev. leánynevelőintézet igazgatójává 
választatott. — Kiss Zsigmond sárospataki theol. segéd-
tanár és alkönyvtárnok Kecskemétre vallástanárrá válasz-
tatott. — Osváth Pál sasi lelkész szavazattöbbséggel 
kisvárdai lelkipásztorrá választatott. 

* Örömhir az állami tanítóknak. Mint a »Nem-
zeti Iskola« megbízható forrásból értesül, az állami elemi 
tanítók törzsfizetését a jövő újévtől kezdve 500 forintra 
emelik föl. A közoktatási miniszter az erre szükséges 



összeget a jövő évi költségvetésbe fölvette s most már 
csak a pénzügyminiszter hozzájárulása szükséges. Adja 
Isten, hogy a hír valónak bizonyuljon. Abban semmi 
kétség, hogy a törvényhozás készséggel megszavazza a 
költségvetésnek ezt a kiadási többletét! 

* Javító és pótló érettségi vizsgálatok. A Duna-
melléki ref. főgimnáziumok részéről a javító és pótló érett-
ségi vizsgálatok ezúttal a kecskeméti főgimnáziumban tar-
tatnak meg, még pedig az írásbeliek szept. 10—14. napjain 
a szóbeliek szept. 17. és 18-án. A vizsgáló bizottság 
elnöke Petri Elek budapesti theol. tanár lesz, a kormányt 
György Endre, a tudományos akadémia tagja fogja kép-
viselni. 

* Tanárok olaszországi tanulmány útja. Augusz-
tus 22 -én gyűlt össze az a 26 főgimnáziumi tanár, a kik 
a közoktatási kormány által rendezett tanulmányúiban 
résztvesznek. Vezetőjök dr. Pasteiner Gyula, a buda-
pesti egyetem műtörténelmi tanára. A résztvevők részint 
az állam és az iskolafentartó testület költségén, részint 
saját költségükön teszik meg az érdekes utat, mely augusz-
tus 22-től szeptember 17-ig tart és kiterjed Fiúméra, 
Anconára, Rómára, Nápolyra, Firenzére és Velencére. 
Rómában 14, Nápolyban három, Firenzében két napot fog 
tölteni az Itália klasszikus földjén utazó társaság. A 26 részt-
vevő tanár között öt van a prot. gimnáziumokból, úgymint 
Fiók Károly (Budapest), Leffler Sámuel (Nyíregyháza), 
Sinka Sándor (Debrecen), Tóth Kálmán (Budapest) és 
Vida Károly (Csurgó). 

* Az egyházpolitikai javaslatok a főrendiház-
ban az illető bizottságok által szept. 25-én (kedden) vé-
tetnek tárgyalás alá. Tanácskozásra ki vannak tűzve: 
1. Az állami anyakönyvekről. 2. Az izraelita vallásról. 
3. A gyermekek vallásáról. 4. A vallás szabad gyakor-
latáról szóló törvényjavaslatok. 

* A római k. tanítók és a millenium. A római k. 
tanítók országos bizottsága ma délután dr. K<mlo*sy 
Ferenc elnöklete alatt a k. kör helyiségében ülést tartott. 
Az elnök lelkes beszédben hangsúlyozta az ezredéves ünnep 
fontosságát és kiemelte, hogy ezt a r. k. néptanítóknak, 
kik századok óta vezetik a nemzeti oktatás ügyét Magyar-
országon, szintén meg kell ülniök. A gyűlés elhatározta, 
hogy a jövő 1895. évben megtartják a r. k. tanítók orszá-
gos nagygyűlését, még pedig képviseleti alapon. A millenium 
évében díszgyűlést tartanak és résztvesznek az országos 
kiállításon. Felkérik a püspöki kart. hogy minden egyház-
megyében Íratnák meg az ottani népiskolák történetét. 
Elkészítik a magyar r. k. néptanítók zászlaját és ünnepiesen 
fölszentelik. Emlékkönyvet adnak ki és végül ünnepiesen 
leteszik a r. k. tanítói árvaház alapkövét. 

* A soproni ág. evang. lyceum átalakított s ki-
bővített épületének felavatási ünnepélye 1891. évi szep-
tember hó 11-én délelőtt 10 órakor, az 1894/5-ki tanév 
megnyitásával kapcsolatosan fog megtartatni. A beiratások 
— ugy a főgimnáziumban, mint a theol. intézetben — 
szeptember hó 10—13 napjain lesznek. — A főiskola fel-
avatása alkalmából a templomban PvSzvék Sándor theol. 
igazgató mond beszédei és imádságot, az iskolában pedig 
Karsay Sándor püspök és Kadó Kálmán felügyelő veszik 

át az egyházkerület nevében az új épületet, a mikor 
dr. Schreiner Károly építési bizottsági elnök és Gombócz 
Miklós igazgató tartanak beszédeket. 

* A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a be-
íratások szept. hó 1-én veszik kezdetűket s bezárólag 
8-ig, a vizsgálatok pedig szept. 1—15-ig tartatnak. Félévi 
tandíj 15 frt, beiktatási díj 4 frt 50 kr., tápintézeti díj 
havonként 7 frt. Bővebb értesítéssel szívesen szolgál: 
dr. Kovács Pál jogakadémiai igazgató. 

* A debreceni ev. ref főgimnáziumban a be-
iratások szept. 1—8 napjain d. e. 9 — 12 óra közt tör-
ténnek. A négy első napon csak prot. vallásúak jelentkez-
hetnek, a többi napokon más vallásúak is fölvétetnek, ha 
a növendékek létszáma megengedi. A tanintézetbe újonnan 
lépő tanulók iskolai, születési és himlőoltási bizonyítványaik-
kal tartoznak jelentkezni. A javító, pót- és magánvizsgála-
tok szeptember 1 - 5 napjain délután tartatnak, a magán-
vizsgálatok írásbeli része ugyanezen napokon délelőtt 
leend. A javító és pótló érettségi vizsgálatok Írásbéli része 
szept. 2—6 napjain, a szóbeli része szept. 7—8 napjain 
fog megtartatni. Jelentkezni lehet a teljes érettségi vizsgá-
latra aug. 31-ig, pusztán a szóbeli vagy javító érettségi 
vizsgálatra szept. 5-íg bezárólag. Az igazgatóság. 

* A tanszerkiállítás megnyitása Debrecenben 
aug. 18-án következőleg ment végbe. A király születésére 
a ref és római kath. templomokban tartott hálaadó isteni-
tisztelet után a kereskedelmi akadémia dísztermében Eötvös 
K. Lajos lelkes beszédben üdvözölte gróf Csáky Albin 
védnök helyettesét, gróf Dégenfeld F. főispánt és Klamarik 
Jánost, mint a közoktatási miniszter képviselőjét, mire 
Dégenfeld a kiállítást megnyitotta. Ezután Klamarik ki-
jelentvén, hogy a kiállítást a miniszter is meg fogja tekin-
teni, nagy tetszéssel fogadott beszédben ecsetelte a tan-
szerkiállítás fontosságát, a szemléltető oktatás előmozdí-
tására s a tanszeripar fejlesztésére való nagy befolyását. 
A kollégiumba átmenvén, ott Kiss Áron püspök üdvözölte 
Klamarikot, ki lendületes beszédben emlékezett meg a 
ref. egyháznak a magyar tanügy körül szerzett érdemei-
ről, elismeréssel szólt a református nevelés szabad szelle-
méről s nyilt karakterétől. Debrecent pedig a magyar 
művelődéstörténet szent földjének nevezte. Ezután a ki-
állítás helyiségeit nézték meg. Nagy dicsérettel nyilatkoztak 
róla. Hogy milyen sok a kiállított tanszerek száma, hogy 
657 a kiállítók száma. Csak az a kár, hogy megfelelő 
helyiségek hiányában, a kiállítás három helyen van el-
helyezve, ú m. a kereskedelmi akadémiában, a kollégium-
ban és a gazdasági akadémiában. A látogatás tömeges, 
idegenek sokan vannak, kiket magyaros vendégszeretettel 
lát a város lakossága. 

* A pánszláv tótok felségfolyamodványa. A 
dunáninneni egyházkerület néhány pánszláv esperessége, 
mint annak idején említettük, elhatározta, hogy az egyház-
kerületek uj beosztására vonatkozó zsinati határozat ellen 
küldöttséget meneszt a királyi felséghez. A turócszent-
mártoni nyomdában már elkészült a király elé terjesztendő 
tót nyelvű folyamodvány. Bevezető része igy hangzik: 
»Magyarország ág. h. ev. egyházának hű tagjaira nézve 
nehéz időben, hű alattvalói odaadással közeledünk cs. és 
ap. kir. Felséged legmagasabb trónjához. Szem előtt tartva 
egyházunk tanítását, mely azt rendeli, hogy Felséged föl-
kent személyében az ev. egyház a legfőbb circa sacra 
felügyelőjét lássuk, bátorkodunk fiúi félelemmel és biza-



lommal Felséged színe elé legalázatosabb kérelemmel 
járulni, melyre szerencsétlen és mind az egyházra, mind a 
hazára nézve a legfőbb mérvben veszedelmes viszonyok 
kényszerítettek bennünket, melyek közé a magyarországi 
ág. h. ev. egyház a kebelében lezajlott legújabb események 
által jutott«. Itt a folyamodvány a saját szempontjából 
éles kiszinezéssel eléadja az ág. ev. egyházban egy év 
óta lefolyt, eseményeket s végül azzal a kérelemmel fordul 
a királyhoz, hogy ne szentesítse az ág. ev. zsinat törvé-
nyeinek azt a két rendelkezését, melyek az egyházkerületek 
uj beosztására és az egyetemes nyugdíj-alapra vonatkoznak. 
— Hogy és mikor juttatják e kérést a királyhoz, arról 
most még hallgat a krónika. 

* Gyászrovat. Miskolc.zy Sz. Károly, a cs. és kir. 
hadsereg nyugalm. tábori lelkésze, a minap elhunyt Mis-
kolczi Dénes szentmártonkátai lelkész testvérbátyja, életé-
nek 64-ik évében Pozsonyban hirtelen meghalt. Özvegye 
és három gyermeke gyászolja Béke hamvaira! — liaffay 
Sándor birtokos, az unitárius egyház előkelő tagja, ki 
40 ezer frt értékű vagyonát az Emké-re és a sz.-keresz-
tűri unitárius gimnáziumra hagyta, Székely-Keresztúron 
elhunyt. Áldás emlékére! 

* Sajtóhiba igazítás. A »Prot. Egyh. és Isk. Lap* 
süáma 532. lapján (második hasáb) felülről a 10-ik 

sorban: Ján. III, 26 helyett, Ján. III, 16 olvasandó. 

Palyázat tanári állásra. 
A kecskeméti ev. ref. főgimnáziumban egy, magyar-

német, nyelv és irt dalmi tanszékre pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnaközépiskolai , oklevéllel bíró, vagy a 

középiskolai törvény 129. §-a értelmében a képesítő vizs-
gálat alól felmentett egyének, kik azonnal rendes taná-
v^i.:.} aikaií/' ztatnak. 

Fáiyavégzett tanárjelöltek is pályázhatnak, kik azon-
ban csak helyettes tanárokul alkalmaztatnak s 1—3 év 
alatt oklevelet szerezni tartoznak, s ha ezt megszerezték 
s ha ez alatt hivatásuknak kellőleg megfeleltek, azonnal 
rendes tanárokká mozdíttathatnak elő. 

Bendes tanár javadalma 1000 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakbér és 50 frt ötöd éves korpótlék. Helyettes tanár fize-
tése 800 frt. Mind a kettő évnegyedi részleiekben előre fizetve. 

Kilátás van a tanári fizetések javítására. 
A megválasztott tanár az egyházi törvények 469. §-a 

érlelmében heti 20 óránál többre nem kötelezhető, s jogos 
és kötelezett tagja a dunameliéki ref. egyházkerületi, ille-
tőleg a valósulás küszöbén álló országos tanári nvug- és 
gyámintézetnek, a mennyiben a fentartó testület az orszá-
gos nyűg- és gyámintézetbe belépését bejelentette. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott tanár állását azonnal elfoglalni köteles. 
Pályázni óhajtók keresztelő levéllel, tanári oklevéllel, 

eddigi tanári működésüket, továbbá katonai szolgálati 
viszonyukat igazoló okmánynyal felszerelt kérvényüket 
az egyház-tanácshoz címezve f . é. szeptember 5-ig bezá-
rol a g alólirott hoz küldjék be. 

Kecskemét, 1894. aug. 24. 
Katona Mihály, 

főgimnáziumi igazgató. 

P á l y á z a t , 

A karcagi ev. ref gimnáziumnál az V. osztály meg-
nyitása alkalmából egy tanári állásra pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel a természetrajz, illetőleg a geometria 
tanítása van összekötve 

Pályázhatnak protestáns vallású tanárok és tanár-
jelöltek. 

Heti óraszám 20—22. 
Ha okleveles tanár választatik, ez idő szerint 1000 frt 

törzsíizetést s 200 frt lakáspénzt kap. helyettes tanár 
javadalmazása 800 frt. 

A fizetést az egyház pénztára évnegyedenként előre 
eszközli. 

A megválasztott oklev. tanár egy évi sikeres műkö-
dés után véglegesítetvén, kötelezett tagja a tiszántúli ev. 
ref., illetőleg az országos tanári nyugdíjintézetnek, melybe 
a fentartó testület belépett. 

A helyettes tanárként alkalmazott oklevele meg-
szerzése után nyomban rendes tanári fizetést kap. 

Az állás f . évi szeptember 10-én elfoglalandó. 
A pályázók folyamodványukat életkoruk, tanulmá-

nyaik s a véderőhöz való viszonyukra vonatkozó okmányaik 
kíséretében folyó évi szeptember hó 5-éig alulírotthoz 
küldjék be 

Hajnal Elek. 
2—2 a gimn. igazg. tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 
A gyönki ev. reform, algimnáziumában egy tanári 

állásra pályázat hirdettetik. 
A megválasztandó tanár tanítani köteles a latin és 

német nyelvet a III. és IV. osztályban s ezeken kívül 
még oly tantárgyat, melynek tanítására hajlama és ké-
pessége van, heti 24 óraszám erejéig. 

Rendes tanár fizetése 800 frt. 120 frt lakbér és 
40 frt ötödéves pótlék. Valószínű, hogy ez a fizetés rövid 
idő múlva emeltetni fog. 

Okleveles pályázó hiányában helyettes tanár alkal-
maztatik. 800 frt évi fizetéssel s arra való kilátással, 
hogy oklevele megszerzése után rendes tanárrá válasz-
tatik. 

Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
A rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek 

tagja leend. 
A pályázók a gimnázium fentartótestülethez címzett 

folyamodványukat kellő okmányok csatolásával folyó évi 
szept. 4-ig a gimnázium igazgatójához adják be. Meg-
választás után az állás azonnal elfoglalandó. 

A gimnázium fentartótestület elnökének megbízá-
sából : 

Gyönk. 1894. aug. 19-én. 
Varga István. 

2—2 gimn. igazgató. 

Mai számunkhoz van mellékelve liáth Mór 
saját könyvkereskedésére és kiadásaira vonatkozó 
körözvénye, melyre olvasóinkat különösen fiyyel-
messé tes zszü k. 

HOHNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKSTRN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig: 
I X . kerület, Pipa-utca ÍÍ3. szám, h o v á a k é z i r a t o k 

cimzendök. 
K l a d d - l 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 r d e 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 izetés i Ara : 

Fé lévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 f r t . 

Egyes szám ára f!0 kr. 

Értsük meg egymást. 

I. 

Megvallom, mély fájdalommal olvastam azt 
a cikket, a mely : »Azok a falusi papoka cím 
alatt Nagy Imre kórósi ref. lelkész tollából a 
»Protestáns Egyházi és Iskolai Lap a 35-ik számá-
ban megjelent. Mély fájdalommal, nemcsak azért, 
mert az a cikk újabb bizonyságot szolgáltatott 
arról, hogy az egyházi élet felvirágoztatására és 
fellendítésére irányuló becsületes törekvéseinket 
sokan meg sem értik, sőt megérteni nem akar-
ják, de különösen azért, mert az a cikk, bár 
egyenesen abból a célból Íratott, hogy a hiányokat 
elleplezze s egyhcizi életünket szép színben tüntesse 
fel, mégis akaratlanul is oly hiányokat, oly bajokat 
s oly veszedelmeket tárt fel, melyek méltó aggoda-
lommal töltik el még annak lelkét is, a ki külön-
ben tud jobb jövőt reményleni s tud hinni a min-
deneket jobbra fordító Istenben. 

Sokáig haboztam, hogy feleljetek-e e cikkre. 
Azt gondoltam egy darabig, hogy nem felelek, 
mert nem akartam újabb keserűséget okozni, 
már pedig a cikknek, mint egyházi lapba szánt 
cikknek, oly sok és nevezetes hibája van, hogy 
az embert könnyen kisértetbe hozza s mintegy 
kényszeríti arra, hogy ellenmondásait feltüntesse 
s gyenge argumentációját ízekre tépje szét. Hang-
súlyozom azért, most, mikor mégis felelek, hogy 
nem szándékom a kétségkívül jogosult, de kímé-
letlen kritika fegyvereivel vágni vissza az íróra. 
Szándékom az, hogy a félreértéseket a mennyire 
lehet, eloszlassam, hogy ama cikk íróját s azokat, 
a kik vele együtt éreznek ós gondolkodnak, állás-
pontjuk helytelenségéről szeretettel győzzem meg 
s ha csak lehet, átvonjam őket ama térre, a mely-
ben az elfogulatlan szemlélő meglátja a létező sú-
lyos bajokat s akarva, nem akarva szükségesnek 
tar t ja a most divatos gondolkozásmód megváltozá-
sát, a Jézus Krisztus evangéliuma által való belső 

megújulást s egyházunknak a meglevő chablon-
ból való kiszabadítását. 

Mielőtt azonban tulajdonképeni tárgyamra 
rátérnék, néhány megjegyzést kell tennem. 

Tisztelt lelkósztársam, Nagy Imre úrral 
szemben, hangsúlyozom, hogy az ő álláspontja 
nem minden falusi pap álláspontja. Sőt a mint 
a hozzám s a »Kis Tükör« szerkesztőjéhez, a ki 
különben maga is falusi pap számba megy, érke-
zett levelek bizonyítják, sokan vannak a falusi 
papok közt is, a kik mind jobban »vágyakoz-
nak a »Hajnal« színaranyat öntő sugara után 
s óhajtanak a »Kis Tükörc<-be nézni.« Másfelől 
én soha sem tartot tam magamat a városi egy-
házak védőinek, sőt a budapesti egyházban ész-
lelhető bajokra töbször rá is mutattam. Tehát 
nem a városi és falusi papok állanak itt szem-
ben egymással, hanem a haladiak és a maradiak. 
Van Budapesten is elég maradi ember, ele van 
faluhelyen is elég, a ki haladni, újítani, refor-
málni akar folyton. Es sem én, sem a kik velem 
együtt éreznek — fájdalom, hogy még kevesen van-
nak — soha a falusi papokat meg nem támadtuk. 

Honnan ered hát cikkíró tévedése? Erre 
nézve kell tennem egy másik megjegyzést. A 
»TIajnal« 5-ik számában egyik, heves ifjú bará-
tunk, a ki különben rendesen ellenzéket képez 
velünk szemben, sok segédlelkész sanyarú sorsát tün-
tette fel ós szokása szerint valami kevés borsot is 
vegyített a tintájába. Ezt vette félreértésből a 
cikkíró a falusi papok elleni támadásnak, pedig 
Agrippa a »Hajnal« 5-ik számában a segédlel-
készek bajaira akar ja irányozni a figyelmet és 
cikkének alapgondolata ez : ha új kívánalmakat 
támasztunk a lelkészek irányában, gondoskodjunk 
arról, hogy a segédlelkészek segédlelkészségök éveiben 
kedvöket ne veszítsék. Megjegyzem különben, hogy 
Agrippa még csak nem is minden segócllelkész-
ről szólt, mert cikke végén azt mondja, hogy : 
»vannak fiatal lelkészjelöltek, a kik mint tölgy mel-
lett a fiatal hajtás, szeretetet érezve, szeretettel 



találkozva, erősödnek, fejlödnek.« De a falusi papo-
kat támadni, az bizony esze ágában sem volt 
Agrippának s ha lett volna, bizony cikkét a 
»IIajnal« sohasem közölte volna. 

Nem tehetem végül, hogy a cikkíró sajat-
ságos eljárására ne utaljak. Tisztelt lelkésztár-
sam, úgy látszik, védelme hatásosabbá tétele vé-
gett, a rosszul értett ós félreértett kifejezések mellé 
még másokat, helyenként nagyon is erőseket 
told, hogy így aztán kiálthasson fel: íme, ti sze-
gény falusi papok ; így rágalmaznak benneteket! 
Hát hiszen tréfának megjárja ez, tisztelt lelkész-
társam, de higyje el, ha igazán vádaskodó embe-
rekkel állana szemközt, akkor ezért az eljárá-
sáért bizony megkapná s meg is érdemelné azt 
a bizonyos csópveróst, a melyről szól, de a mely-
ről ón máskor is tartózkodtam, most is tartóz-
kodom, mert nem szeretem a civakodást. Való-
sággal azoknak az állításoknak, a melyeket nekünk 
tulajdonít, legnagyobb részét Ön gyártotta meg 
tisztelt lelkésztársam. Mi sohasem mondtuk, hogy: 
i) minden protestáns pap egy a Mátyás hét lustái 
közül, beoltva holmi legsötétebb afrikai véréveUc, 
vagy hogy y>némelyik nem átallana kalpagban, 
hosszú attillában, mezítláb gatyásában parádéznia 
(bizony ilyen módon mi nem is szoktunk írni) 
s hogy y>mi lesz a teendője a megváltozott viszo-
nyok közt, ahhoz dunsztja sincs a (így sem szok-
tunk írni). 

Valóban, tisztelt lelkésztársam, hogy Ön ilyen 
képtelen s helylyel-közzel illetlen kifejezéseket 
tulajdonít nekünk, az bizony gyanút kelthetne 
a falusi papok ellen, ha meg nem lennénk arról 
győződve, hogy Ön is csak elkeseredett hangu-
latában ragadtatta magát ilyen elj arasra s cikké-
nek azt a részét, a melyben képzelt vádakat 
saját maga formuláz, azután úgy tünteti fel a 
dolgot, mintha mi írtunk volna oly képtelensé-
geket, azt hiszem, egy lelkésztársra sem fogja 
helyeselni, sőt bizonyára Ön is megbánta már, 
hogy nem írt tárgyilagosabban. 

Egyébiránt, a mint mondtam, nem akarom 
a rosszat hasonló roszszal fizetni vissza. Azt a 
feladatott tűztem ki magamnak, hogy a mi állás-
pontunkat, t. i. azokét, a kik gyökeres reformálást, 
lelki megújulást tartanak szükségesnek, épen 
Nagy Imre t. lelkésztársam cikkével igazoljam. 
Jóformán nem teszek egyebet e végből, mint hogy 
az ő nyilatkozatait, vallomásait világítom meg. 

Vegyük úgy a dolgot, mintha még eddig 
sohasem vizsgáltuk volna a magyar ref. egyház 
helyzetét, s most kérdeznők meg az illetékes, 
de jóakaratú bírákat, hogy ugyan mi a vólemó-
nyök? íme, tehát előttünk áll egy nyilatkozat, 
a mely a »legtöbb magyarhoni református kis egyház« 
helyzetét kielégítőnek tartja. Egy-két bajra rá-

m u t a t ugyan . »A nagy terhek, a rossz kivetési 
rendszer, a polgári hatoséig lanyha segédkezése a 
lelkészre rótt kötelmek teljesítésénél, s a nyomorúsá-
gos existenciaa, ezek a cikkíró által észlelt bajok 
s valószínűleg e Lap szerkesztője azt tartotta 
cikkíró igazainak a cikkre tett megjegyzésében, 
hogy ama bajokra rámutatott. 

E bajok azonban bár a mi meggyőződé-
sünk szerint is egynek kivételével, (hogy t. i, 
a hatóság lanyhán segédkezik) kétségkívül nagy 
bajok, de mégis inkább csak eredményei az 
igazi bajoknak. 

E bajokra akarok majd legközelebb rámu-
tatni s pedig, a mint ígértem, rendszerint épen 
Nagy Imre t. lelkésztársam cikkét hívom bizony-
ságul. 

Szabó Aladár. 

A prot. felsőbb leányiskolaügy fejlődése. 
Mintha derülni kezdene ! . . . mintha tisztulna kissé 

a látóhatár! . . . Az emberek kezdenek különböztetni, régi 
helyes műszóval élve — distingválni! S ez igen biztató; 
mert helyes megkülönböztetés mellett rájönnek majd az 
emberek arra, hogy más az állam s más az egyház 
munkaköre. Jóllehet a cél végeredményében közös, egy 
s ugyanaz; de a célhoz vezető eszközök különbfélék s 
miután előhaladt korunkban sem az egyház, sem az állam 
mindamaz eszközöket egymaga nem kezelheti, meg kell 
azokat osztani. Helyes munkafelosztás mellett aztán a 
közös cél, az emberiség ügyének előbbvitele, fejlesztése, 
az emberiség boldogítása könnyebben s biztosan elérhető. 
Ezt célozzák a liberális egyházpolitikai törvények is ; t. i. az 
állam és egyház külön választását, azt, hogy legyen 
»szabad egyház, szabad államban!« . . . 

Miután a megalkotott s szentesítésre váró liberális 
törvények kezdik megvonni a határvonalakat az állam 
és egyház között s remélnünk kell, hogy ezt az irányt 
megtartja az állam, nemcsak a házasságkötés, anyaköny-
vezésre nézve stb., hanem keresztűlviendi az elválasztást 
az egész vonalon, az állam és egyház minden érintkezési 
pontjain. legalsótól a legfelső pontig, elvégezvén az állam 
mindazt, a mi, modern felfogás szerint, jogköréhez tarto-
zik s meghagyván az egyházaknak mindazt, mit más nem, 
csakis az egyházak végezhetnek: úgy látszik, hogy a kor-
szellem hatása alatt kezdik az emberek beleélni magukat 
teendőikbe innen és túl is. Én legalább részemről a kor-
szellem ezen irányadó befolyásának tulajdonítom egyházi 
téren, hogy az emberek valahára kezdenek itt-ott, szór-
ványosan beszélni a vallásos nevelésről, a vallástanítás, 
a középiskolai hitoktatás és a rendszeresítendő vallástanári 
tanszékekről is. 

Valóban itt az ideje az ily irányú gondolkodás és 
munkálkodásnak! mert míg régen elemi iskoláink jóformán 
hit- és erkölcstanító intézetek voltak, melyekben a szent-
história, a Hübner stb. voltak a főtantárgyak az ábécé 



mellett s a tanítók kizárólag egyháztisztviselőknek, a 
lelkészekkel együtt az egyház szolgáinak tartották magukat: 
addig ma a vallási tárgyak már szinte mellékes tárgyak-
nak tekintetnek s a realiákra van a fősuly fektetve, a 
tanítók működésének irányát pedig az állami törvény szabja 
meg, s velők is, mint ilyenekkel, maholnap az állam 
rendelkezik, mi szinte a korszellemnek kifolyása. És mig 
régen a kizárólag az egyház birtokában levő középiskolák 
az egyház veteményes kertjei voltak s főcéljuk volt, hogy 
az egyháznak buzgó, hithű, áldozatkész tagokat neveljenek: 
addig ma már a gimnáziumok is országszerte, hogy ügy 
fejezzük ki magunkat, gazdát cseréltek és ez új gazda, 
az állam szabja meg törvényei által az iskola irányát, 
szellemét s fősúlyt ez is a reáliákra fektet. 

így állván a dolog, így megváltozván a helyzet, kell, 
hogy az egyház is változtassa teendőit az iskolákban, az 
iskolákkal szemben. S jó órában legyen mondva, úgy lát-
szik, hogy az egyház kezd is a változott viszonyokhoz 
alkalmazkodni; de tegye is, mert a mulasztás nagy ve-
szélyt rejthet magában, nemcsak a prot. egyházra ma-
gára, a mi szerintem még alárendelt dolog volna, hanem 
a józan haladás s az egyetemes emberiség szabadelvű 
fejlődésére nézve is, a mi már igen lényeges dolog. 

Szükséges tehát, hogy miután az állam a reáliákról 
úgy az elemi, mint a középiskolákban gondoskodik: az 
egyházias nevelésről, a hitoktatásról, a vallástanításról 
meg az egyház intézkedjék minélelőbb és minél tüzete-
sebben. De mivel az igazi egyháziasság és vallásosság 
valódi melegágyai a családok, a családi élet, kell, hogy 
a már is túlontúl elhanyagolt leánynevelésre fektesse a 
fősúlyt. Örömmel tapasztaljuk ugyanis, hogy minden 
valamire való szüle nagy gondot fordít napjainkban a 
leányok nevelésére. tMíg régebben legtöbbnyire csakis a 
szülei háznál részesültek a leányok annyi-mennyi neve-
lésben, s csakis legműveltebb és legmódosabb emberek 
vetettek ügyet leányaiknak nevelésére: ma már, tapasz-
talhatjuk mindnyájan, minden valamire való nadrágos 
ember, még a legszűkösebb sorsban élő kis hivatalnokok is, 
neveltetik a leányaikat s úgy igyekeznek azoknak meg-
élhetési alapot teremteni. Természetes aztán az is, hogy 
viszik, adják őket oda, a hova vihetik, a hova adhatják. 
Zárda, zsidóiskola, zúgiskola, varroda stb. nekik mindegy, 
csak legyen valami, a hova vihetik. így lesz aztán az, 
hogy ezen a réven igen sok prot. leány örökre elvesz 
a prot. egyház s a józan, evangéliumi haladásra nézve; 
de elvesz főleg a prot. családra nézve. A zárdában nevelt 
leány vagy kath. vagy legalább is közönyös lesz a prot. 
egyházzal szemben. Es ez nagy veszteség úgy a tiszta, 
krisztusi eszmék terjedésére, mint az emberiség fejlődésére. 

Épen ezért meg vagyok győződve, hogy mindnyájan 
örömmel üdvözöltük a hírt Dunántúlról, hogy Pápán, 
az ev. ref. leánynevelő intézet a jövő iskolai évben már 
megnyílik. A teljes ellátás s nevelés díja 180, illetve 
140 frt. Örömnap ez reám nézve, innen messze távolból 
is, ki több ízben felemeltem szerény szavamat a leány-
nevelés ügyében s közelebb két év előtt is, épen ez érte-

kezés címe alatt (Prot. Egvh. és Isk. Lap. 1892. évi 37. sz.) 
sürgettem a dunántúli kerületben is, számos okokra tá-
maszkodva, egy leánynövelde létesítését. És így mindenki 
indokoltnak is találja örömemet, midőn ezen szemleszerü 
cikkben újjal mutathatok a pápai leánynövelde megnyi-
tására. Vivát, crescat, floreat! . . . 

Talán még előbb kellett volna említeni Debrecent, 
melyről azt jegyeztem volt fel két év előtt, hogy emeletes 
felsőbb leányiskola-épülete épen épülőfélben van. De a mely 
azóta nemcsak felépült, a mint arról Kiss Albert kalauzo-
lása mellett meggyőződtem ; hanem, huszonöt leánykára, 
internátussal, bennlakással is berendeztetett. Ez az intézet 
is, sőt már épülete és helyiségei is, sőt Debrecenben min-
den, kiemelkedik a hasonnemü intézetek között. Kiválik 
mindjárt mondom a külső, az e célra emelt épület és 
ennek helyes berendezése; a tantermek és lakó-, háló-, 
étkező helyiségeknek az igazgatónő lakásával való össze-
köttetése, mi a felügyeletet teszi könnyűvé, folytonossá, 
mintha az egész bentlakó leánysereg egy családhoz tar-
toznék, kik külön szobában ugyan, de egymással közvetlen 
összeköttetésben laknak a művelt és fenkölt lelkű mama-
igazgatónő vezetése alatt. Külön vannak a nappali vagy 
dolgozó, külön a hálószobák, külön az étkező helyiség. Van 
azután egy külön épületben egy betegszoba, ú. n. kórház, 
e mellett van a fürdőszoba. Van téli tornaterem, mely 
annak idején táncteremül is használtatik. Van kellemesen 
berendezve egy szép virágos kert az udvaron, mely míg 
szórakozást nyújt és gyönyörködtet, addig a szép iránti 
fogékonyságot is ébren tartja és fejleszti. Ezen felül a 
szabadban való mozgás és nyári játszóhely gyanánt egy 
nagyobb hátulsó kert, mely szabad terével s levegőjével 
oly nagy város közepén, mint Debrecen, egy intézet mel-
lett megfizethetetlen. . . 

A bennlakók 200 frtot fizetnek. 
Hogy mit s milyen sikerrel tanítanak, arra nézve 

elég csak azt említeni, hogy a vallás- és közoktatási 
miniszer a debreceni ev. ref. egyház által fentartott leány-
nevelő intézete elsőrendű felsőbb leányiskolául ismerte 
el s részére a nyilvánossági jogot megadta. 

Megjegyzendő még, hogy a vallásos érzés fejlesztése, 
ápolása szempontjából az intézetnek Nagy Gyula személyé-
ben külön papja van, ki időnként az intézet nagy termé-
ben istenitiszteletet tart. 

Bizonyára a debreceni leánynövelde régibb keletű; 
de átalakulása és fejlesztése most történt meg, még pedig 
a mint az 1893. évi értesítő is elismeri, a fejlesztés az 
igazgazgató-tanács s annak elnökének, a fáradhatatlan 
Kiss Albertnek az érdeme. Sum cuique! . . . 

Mostanában, pár év alatt tehát két leánynevelő in-
tézetünk lépett sorompóba a nagyjelentőségű prot. nő-
nevelés érdekében. így mindenik kerületnek van legalább 
már egy felsőleánynevelő intézete. A Tiszáninneninek— 
Miskolcon, a Tiszántúlinak—Debrecenben és Szathmáron; 
Dunamelléknek—Halason (?); Dunántúlnak—Pápán; Er-
délynek—Marosvásárhelyt, legalább a debreceni tanszer-
kiállításon a marosvásárhelyi ref. felsőbb leánynevelő in-



tézet is szerepelt, mint ilyen a női kézimunkákat kiállító 
osztályban, nagyon helyesen. 

Azonban mit ér az a hat felsőbb leányiskola öt 
kerületnek, két és egynegyed millió ref. lakosra ! . . . Jaj 
bizony az édes kevés! Kevés, még ha azt ideveszszük 
is, hogy az ev. testvéreknek is van Aszódon és Rozsnyón 
is egy-egy ilyen intézetük. Az aztán az oka annak, hogy 
a ref. családok leányai Egerben, Eperjesen, Nagyváradon, 
Kalocsán Veszprémben stb. az annyira elítélt zárdai neve-
lésben részesülnek, hol — mint azt érdekelt szülőktől tud-
juk — mindent elkövetnek, hogy áttérítsék a prot. szülők 
leányait, mit ha meg nem valósíthatnak is ; de megzavar-
ják az ártatlan, külszín, látszat után induló serdülő leány-
kák szívét, fejét s a szabad vallásgyakorlat mellett csak 
gyenge alkalom kell, hogy a polgári házasságotkötő anya-
könyvvezetők előtt az így nevelt prot. leány, születendő 
leánygyermekeit átengedje a kath. egyháznak, illetve kath. 
férjnek! . . . 

Innen fog ezentúl nagy erővel fegyegetni a vesze-
delem bennünket! Ugyanazért egyházunk főhatóságainak, 
egyházmegyék, egyházkerületek és konventnek e térre 
kell fordítani minden erejüket, igyekezetüket; mert ha az 
értelmiséget, a mívelt középosztályt, a leányok, a leendő 
hitvesek és anyák által elveszítjük, elveszti súlyát és be-
folyását a társadalomban a protestantizmus, azontúl pedig 
már csak névleg fog élni! . . . Hiszen a katholikusok 
bár számos zárdával dicsekesznek, azért mindinkább és 
inkább szaporítják e nemű intézeteiket, így közelebb 
Debrecenben és Nyíregyházán is szándékoznak zárdaszerű 
növeldéket létesíteni s a szülők — mint fentebb is mon-
dám már — viszik leányaikat, a hová vihetik; sőt utóbb 
maguk is dicsekesznek vele, leánykáik elbeszélése után, 
hogy milyen nyájas volt pl. Váradon a főmagasságú bíboros 
főpap a zárdában levő prot. leányokhoz, midőn az inté-
zetet meglátogatta! . . . Igy kell a mi püspökeinknek is 
gyakorta a leánynöveldéket meg-meglátogatni, mi tudom 
nem is marad el; de mikor olyan kevés az intézetünk s 
zárdában nevelkedik a sok prot. leány, hol a kath. püspök 
s érsek látogatja, a maga püspökét pedig sok talán még 
névről sem ismeri! . . . Hej! sok a mi bajunk ezen a téren, 
nagyon sok! . . . 

Azért aztán ne is vegyék rossz néven tőlem, szemle-
irótól, ha az ungiakat, váradiakat, Mezőtúrt, Kisújszállást, 
Mátészalkát, H.-M.-Vásárhelyt ismét és ismét sürgetem. 
Nem mintha az én sürgetésemre szükségük volna, nem ; 
hanem, mert a szükég a jelzett téren nagyon égető s az 
új idők, új viszonyok nagyon is fenyegetnek bennünket! 
Kívánatos azért, hogy a leánynevelés terén minden illetékes 
tényező megtegye kötelességét. Ungban pl. talán felhasz-
nálható volna e célra a Horváth Mária alapítvány vala-
mely jövedelmi ága, a mint az efféle alapítványokat, felsőbb 
hatósági engédélylyel, pl. itt F.-Szabolcsban, Pazonvban, 
már többféle célra gyümölcsöztetik s ezzel a nagy alapító 
prot. nő intencióinak a legnemesebb értelemben tennének 
eleget egy ily módon Ungvárt létesítendő prot. felsőbb 
leánynövelde felállításával. Az alföldi nagy egyházakban, 

hol egyházak, városok százezreket áldoznak a közép-
iskolákra, melyeket manapság már a kir. kormány is 
nagy összegekkel gyámolít, úgy a felekezeti vagyon egy-
részét, mint a társadalmi téren összehozható adományokat, 
alapíványokat s községi, városi segélyeket fordíthatják e 
magasztos cél elérésére, a helyi lelkészek egyházi tanácsok 
és illetékes esperesek közreműködése mellett. 

Legüdvösebb hatása azonban annak lenne, ha leg-
főbb egyházi hatóságunk, a konvent felvenné ezt az 
ügyet munkarendjébe s egy konventi bizottság választat-
nék arra, hogy a felsőbb leánynevelés ügyét intézze, 
mozgassa, sürgesse, fejlődése iránt a figyelmet ébren 
tartsa; esetleg és alkalmilag, ha az ország akármely részén 
e téren valami érdeklődést vesz észre, a tevékenységnek 
irányt adjon, támogasson, buzdítson, segítsen, a mint a 
körülmények parancsolják. E nélkül ez az ügy igen las-
san, nehézkesen mozog; ellenben a konvent irányítása 
és vezérlete mellett szebb s jobb jövőt remélhetnénk e 
téren is. S ha valahová, ide, a felsőbb leánynevelésre 
igazán üdvös célra s jó helyre esnék a segély, és több 
gyümölcsöt hozna, mit némely ú. n. misszió . . . Videant 
consules! . . . 

Görömbei Péter. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanszeripar a debreceni kiállításon. 
A debreceni tanszerkiállítás minden eddigi kiállítást 

felülmúlt nemcsak a maga hetedfél száz kiállítójával, 
hanem különösen a tanszeripar gazdag képviseletével. 
Egy szakértő erről következőleg nyilatkozik : 

Örömmel konstatálhatjuk azt a tényt, hogy immár 
Magyarországnak is van iskolaszer-ipara, mely fölöslegessé 
teszi a külföldről való behozatalt. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter megbízásából Klamarik miniszteri taná-
csos nyitotta meg a kiállítást. Ez alkalommal méltán kel-
tettek figyelmet a Galdcroni és társa budapesti cég által 
kiállított, különösen a szakköröknek érdekes természet-
tani eszközök és készülékek, melyek egy egész nagy ter-
met töltöttek meg. A Calderoni és társa cég érdeme, 
hogy nemcsak természettani eszközöket és készülékeket, 
hanem hogy a szemlélő oktatáshoz szükséges összes 
iskolaszereket is Magyarországon bevezette és bennünket 
e tekintetben is a külföldtől függetlenné tenni segített. 

Klamarik miniszteri tanácsos, valamint az ország 
minden részéből ideérkezett tanférfiak rendkívüli érdeklő-
déssel szemlélték meg a kiállított tárgyakat s azokról 
nagy dicsérettel és elismeréssel nyilatkoztak. A Celderoni 
és társa cég csaknem egyedül látja el iskoláinkat, sőt 
magasabb intézeteinket is egyöntetű iskolaszerekkel, me-
lyek úgy pontos kidolgozás-, mint olcsóságuknál fogva 
kitűnnek. 

Az ElsŐ magyar v egy készít m én y ii papírgyár (Buda-
pest, V. Kálmán-utca 12.) kitűnő készítményeiről ismét 
volt alkalmunk konstatálni, hogy a kiállított minden színű 
poligrafiai (indigó) másolópapírok, valamint a fénymásoló 
papírok és vásznak, viaszpapirok, kékítő papírok stb. 
pompásan beválnak és a külföld hasonló gyártmányait 
minőség tekintetében kétségtelenül messze túlszárnyalják. 



Nagyon kellemesen lepik meg a szemet a kiállított fény-
képek, melyek a cég új fényképészeti papirján — arany-
fürdő nélkül — készültek és szép kék alapjuk által tűn-
nek ki. 

A földrajzi taneszközök tekintetében kétségtelenül 
Hölzel és társa magyar földrajzi intézete Budapesten viszi 
a főszerepet, mely a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megbízásából egy 24 fali térképből és négy iskolai atlasz-
ból álló ciklust ad ki, melyeknek nagyrésze a kiállítás-
ban már láthaló. Ez intézetnek minden munkája úgy tu-
dományos, mint technikai szempontból teljesen a korszellem 
magaslatán áll és a külföld legjobb készítményével bátran 
versenyezhet, miért is a szakkörök osztatlan elismerésé-
nek örvend. Fölötte örvendetes, hogy valahára egy ilyen 
szakintézetünk is van az országban, mely a térképeknek 
külföldről való behozatalát teljesen fölöslegessé teszi. 

Magas pedagógiai értékűek, tehát pedagógiai szem-
pontból szerfölött praktikusak a számos tanító által ismert 
és sok iskolába már is bevezetett, Biehter-féle építőszek-
rény ek. Egy nagy teremben egy egész várost, házakkal, 
várakkal, templomokkal, hidakkal stb. találunk ilyen Rich-
ter-féle építőkövekből összeállítva. — Az építőkő-szekrény 
még az érettebb ifjúság részére is nagyon instruktiv és 
képző tanszer. A F. A. Biehter és Co. cég gyára egész 
Ausztria-Magyarországban az első, mely az építőkő-szek-
rények előállítását bevezette s számos kiváló tanférfi el-
ismerő levele tanúskodik az eddig utói nem ért Richter-
féle építőkő-szekrények kitűnősége mellett, melyeknek épí-
tési anyaga valóságos kőagyagból exakt és pontos kivitelben, 
különféle színekben, ú. m. homokkő-sárga, tégla-vörös és 
palakő-kék színben kaphatók. Minden szekrényben minta-
lapokat találunk, melyek rendkívüli gondossággal és köny-
nyen felfogható módon vannak rajzolva, úgy, hogy a 
gyermeknek a látszólag legnehezebb építkezések is sike-
rülnek. A Richter-féle építőkő-szekrények különös előnye 
a kiegészítési rendszer, mely az építési anyag folytonos 
szaporítása, miáltal a kevésbé módos szülőknek is mód-
jában áll gyermekeiknek valósággal tanulságos, ösztönt 
ébresztő s szórakoztató játékszert megszerezni. E céget 
15 éves fennállása óta minden kiállításon első dijakkal, 
oklevelekkel, érmekkel, sőt még első állami díjakkal tün-
tették ki, mindez eléggé bizonyítja, hogy milyen jeles 
készítmény a Richter-féle építőkő-szekrény. 

Stowasser J. budapesti cég hangszerei kitűnő jó 
hangjuk és olcsó áraikkal a külföldi versenyt messze túl-
szárnyalják. Mellettük fölösleges a külföldhöz fordulni. Ezt 
szívleljék meg iskoláink vezérférfiai is. Klamarik minisz-
teri tanácsos e hírneves cégről nagy elismeréssel nyilat-
kozott. 

Knuth Károly budapesti cég egészségügyi kiállítása 
különféle egészségügyi berendezései által tűnik ki. Találunk 
számos különböző szerkezetű szivatyut és fűrdőberendezést, 
a milyeneket különösen iskolákban és intézetekben lehet 
előnyösen alkalmazni s a melyek tényleg számtalan ily 
helyen találtak is már alkalmazást. Különösen meg-
említendők a különféle vízvezetéki és csatornázási tervek 
Sopron, Pécs, Kolozsvár, Arad és Nagyvárad városok 
részére. Tudvalevőleg Kolozsvár város vízvezetékét e cég 
építette 1886-ban. Ezenkívül még számos nagy művet 
vitt keresztül e cég, főképen központi fűtéseket, szellőzőket 
és csatornázásokat, melyek sok iskolaépületben igen jóknak 
bizonyultak. Ezek a sokféle tervek nagyon érdekes képet 
nyújtanak, melyeket Degenfeld gróf főispán és Simonfy 
polgármester is behatóan megtekintett s mindenfelől leg-
nagyobb elismerésben részesültek. Ez a körülmény annál 
nevezetesebb, mert Debrecen városa is éppen felépíttetni 
szándékozik a városi vízvezetéket. 

A népiskolák államosítása. 
A magyarországi tanítók országos bizottsága által 

Debrecenben tartott nagygyűlésen hozott határozatok kö-
zött politikailag is kiváló jelentőségű az, melylyel kíván-
ják, hogy az összes elemi iskolák, sőt a magasabb nép-
oktatási intézetek is államosíttassanak. 

Fontosabbá teszi ezt az a körülmény, hogy azon 
a gyűlésen az ország legtöbb tanítóegyesülete képviselve 
volt. A száztagú országos bizottságot a IV. egyetemes 
tanítógyülés alakította s bízta meg a tanítóság érdekeinek 
képviseletével. Nyári nagygyűlésein a bizottsági tagokon 
kívül részt vesznek a tanítóegyesületek képviselői is s 
így az ezen gyűlésen kimondott szó a tanítók közlemé-
nyének tekinthető. 

Konstatálhatjuk tehát, hogy a hazai tanítóság köz-
véleménye kívánja az összes elemi iskolák államosítását. 
Konstatálhatjuk még azt is, hogy nálunk ez óhajtás ki-
mondásánál egyenlő lelkesedéssel vettek részt a felekezeti 
iskolák tanítói is.* 

Oly fontosnak tartjuk e tényt, hogy foglalkoznunk 
kell vele. Tájékoztatnunk kell a közönséget a felől, hogy 
mit jelent nálunk az iskolák államosítása. 

Az egyes hitfelekezeteknek nemcsak törvényesen el-
ismert, de részben nemzetközi jellegű szerződésekbén is 
biztosított önkormányzata van iskolaügyekben. — Nem 
egy hitfelekezet hozta századok óta a legnagyobb áldoza-
tokat a köznevelésügynek. Kérdéssé tehető tehát, van-e 
erre elég fontos ok, kivánja-e azt elég erős szükség, hogy 
a hitfelekezeteknek ezen jogát a nemzet megszüntesse s 
az egész népoktatás-ügyet államivá tegye? 

Ezt a kérdést egy egyszerű igennel, vagy nemmel, 
a szerzett jogokhoz való ragaszkodással, vagy azoknak 
nem sokba vevésével megoldani nem lehet. Erre csak 
úgy adhatunk feleletet, ha jogokat jogokkal, nagy érde-
keket nagy érdekekkel szembeállítva, végezzük a mérle-
gelést. 

Az kétségtelen, hogy könnyű szerrel megszüntetni 
nem okos dolog; de az is igaz, hogy a nemzetnek joga 
van a maga ügyeit úgy rendezni, a miként létérdekei 
kívánják s megszüntetni — a maga nemzeti életkörében 
— mindazt, a mi az ő létérdekeire káros, veszedelmes, 
vagy tények bizonysága szerint, veszedelmessé válhat. 

Tények bizonyítják, hogy a hazafias hitfelekezetek 
iskolai önrendelkezési joga érdekeivel összhangba hozható ; 
de viszont tények, szomorú tények bizonyítják, hogy ez 
az önrendelkezési jog a legerősebb várát képezi a haza-
ellenes, a magyar nemzet létérdekét veszélyeztető törek-
véseknek, azoknak a kezében, a kik a magyar nemzet 
erősödésének nem barátai. 

* Tanítóinknak ez a nisusa régebbi keletű. Elvileg nem is 
perhorreskálható. De a kivitelnek még sok legyőzhetlen akadály 
áll útjában. A mi álláspontunkat e Lap 35-ik számában elég híven 
tolmácsolta Varadi F. De azért kiadtuk ezt a nem egyházi körből 
eredett cikket is, hogy lássák az egyházi férliaink, miként gondolkoz-
nak »extra muros«. Szerk. 



Mit tartsunk tehát döntő szempontnak? Azt-e, hogy 
a hitfelekezetek eddigi joga minden körülmény között 
érintetlenül maradjon a más joga tiszteletben tartása 
címén; vagy azt, hogy a nemzetnek önmaga iránt való 
kötelessége bármely egyéntől, erkölcsi testülettől megvonni 
olyan jogot, a melyet az fegyverül használ, maga a nemzet 
ellen, a haza ellen ? 

Azt hiszszük, erre csak egyféle feleletet lehet adni: 
a nemzet érdeke, a haza érdeke mindenek felett való. A 
nemzetnek nem kötelessége semmiféle oly jogot elismerni, 
fennállását eltűrni, a melyből fegyvert kovácsolnak ő ellene. 

Felfogható ugyan úgy is ez a dolog, hogy vegyük 
el az iskolai önrendelkezési jogot azoktól, a kik azt haza-
ellenes törekvésekre használják ; de ne bolygassuk azt a 
hazafias felekezetek kezében. Úgyde ez meg kivételes állapot 
volna, a mely ismét új veszedelmeknek válhatna forrásává. 
Minek teremteni kétes értékű helyzetet, ha meg van a 
mód arra, hogy a nemzeti érdekek minden gomolyítás, 
bonyolítás nélkül érhetők el? 

Vannak hitfelekezetek, melyek százados küzdelmek 
árán biztosíthatták csak ezt a jogukat. De úgy tetszik, hogy 
ezek azt a küzdelmet nem tisztán egyházi célokért folytatták, 
hanem százszorta inkább nemzeti célokért. Féltékenyen őriz-
ték iskolai autonómiájukat, mert ez volt a legerősebb vára 
a magyar nemzeti törekvéseknek is. Ámde ha fordul a 
világ helyzete, ha abba a várba ellenség vette be magát, 
hogy kiszorítsa onnan éppen azokat a nemzeti célokat, me-
lyeknek csak egyik eszköze volt a hazafias felekezetek 
iskolai autonomiája: engedjék e ezek a maguk igazi ős-
régi célját veszni, hogy ennek az árán kezükben marad-
jon csupán az eszköz, mely az elveszített cél híján, nem 
lenne tán egyéb, szép külsejű üres formaságnál? Egyszó-
val : régente autonomia kellett, hogy megmenthessük a 
haza érdekeit; helyes, hazafias dolog-e ma a haza érde-
keit áldozni fel az autonómiáért? 

íme, így jöttünk rá, hogy a hazafias hitfelekezetek-
nek maguknak is akarniok kellene az oktatásügy államo-
sítását, tehát a nemzet rendelkezésére bocsátását. Mert 
maguk a tisztán egyházi, vallási célok megvalósíthatók 
az iskolában való rendelkezés nélkül is; de a nemzet 
jövője nem biztosítható az ellene munkáló hazaárulók 
pusztítása ellen, ha az iskolai autonomia révén szabad-
kezet hagyunk nekik aknamunkájukra. 

Ily szompontokat mérlegelve, kívánja az iskolák 
államosítását a tanítóság. Nem vezérli gyűlölet, türelmetlen-
ség, ellentétes indulat a hitfelekezet iránt, vagy éppen val-
lástalan célzat, mint némelyek — elég felületesen, köny-
nyelműen — ráfogják; hanem vezérli egyes-egyedül az 
az elvük, hogy — a haza java mindennél előbb való. 

Érdemes lesz a sajtónak és közvéleménynek úgy, 
mint a kormánynak, komolyan foglalkozni a tanítók kíván-
ságával. Mert az az egy szent igaz, hogy a honszerelem-
nek, a haza javára irányuló törekvésnek ilyen nyilvánu-
lása tiszteletet érdemel. 

Sz—g. 

T Á R C Z A. 

A protestáns prédikáció eszményképe. 
III. 

Testvérként hirdetjük a Krisztust a testvéreknek! 
E pontnál megjelenik képzeletemben az ős keresztyén 
istenitisztelet képe, a mint azok, a kik a Krisztus nevére 
való keresztség által testvérekké lettek, szeretettel szólnak 
egymásnak a szeretet nevében. Mindnyájan tudói, ismerői 
annak az üdvnek, mely a Krisztusban megjelent, sokan 
közülök még személyesen is hallgatták vagy őt magát, 
vagy tanítványait. Nincs köztük semmi különbség, nem 
beszélnek egymásnak semmi szem nem látta, fül nem hallotta 
dolgot, gondolataikat cserélik ki csak egymással, az álta-
lános közös hit minő egyéni kialakulást nyert az egyesek-
ben. Feláll közülök egyik és szól. úgy a mint a szentlélek 
megtanította, a többiek hallgatják, úgy a mint a szentlélek 
elkészítette őket erre. Érdekes volt ez a beszéd és jól-
esett nekik, miképen a részvét szava jól esik azoknak, 
kiknek örömük, vagy bánatuk vagyon. Nekik örömük is 
volt, bánatuk is. Boldogok voltak, mert részesei lehettek 
annak a nagy kegyelemnek, mely megjelent a Krisztus-
ban, fájdalmuk volt, mert az IdvezítŐ bánatos arca ott 
lebegett előttük és mert a külső világ olyan hideg, 
sötét, gonosz volt azzal a kis világgal szemben, mely-
ben ők éltek. így aztán jól eset nekik örömüket és fáj-
dalmukat is egymással megosztani, mint a hogy a jó 
testvérek szokták. 

De változik a kép. Múlik az idő és a mustármagban 
rejlő életerős csíra áttöri a burkot és hatalmas fejlődésnek 
indul. A megvetett, üldözött keresztyénség folyton erősödik, 
végre egy napon a császárok bíbortrónjára ül, eldobja 
rongyait és fejedelmi mezbe öltözik. Vájjon a rongyokkal 
együtt nem dobott-e el valamit? Vájjon?! Egy fejlődési 
processzus áll előttünk, melynek hosszú folyamában a 
keresztyénség előbb régi egyszerűségéből és merevségéből, 
majd tiszaságából is, főként a pogány műveltség hatása 
alatt, hovatovább kivetkőzik. Ne térjünk ki e fejlődés minden 
ágára, maradjunk csak a homiliánál. Mikor Ágoston 
427-ben a »De docrina cristiana* 4. könyvében az első 
homiletikát megalkotja, akkor a homilia gazdag és előkelő 
rokonának, a világi szónoklatnak ruháiba in theoria is fel-
öltözik, ha szinte azok nem illenek is reá kivétel nélkül. 
Hogy philosophiailag rendszerezte, rhetorikailag képezte 
önmagát, ez helyes volt, de midőn a homilia eredeti fo-
galma — mint a testvér beszéde a testvérekhez — tel-
jesen elvesz és ez a szó csak az analytikai prédikáció 
technikus terminusává lesz a synthetikai beszéddel, vagyis 
sermoval való ellentét kiféjezésére; midőn a prédikátor 
már mint tudó áll szemben a tudatlanokkal, mint szent 
a szentségtelen laikus tömeggel; midőn a hit közössége 
többé nem jut kifejezésre, a hallgatóknak eddig tőlük 
távoleső ismeretre és teljesen új akaratelhatározásra kell 
indíttatniok: akkor a homilia legsajátabb és legbecsesebb 



tulajdonaiból forgattatott ki. A rhetorika vitte ide, de a 
a fejlődés megfelelt a papság már kifejlett magasabb rang-
jának. áldozári (sacerdos) fogalmának. Az egyenlőség 
ugyanis nagyon hamar megszűnt a keresztyén egyházban. 
Az egyetemes papság eszméje rövid idő alatt hajótörést 
szenvedett a gyakorlati életben. De nem az volt a sze-
rencsétlenség, hogy papság állott elő, hiszen ennek ki 
kellett fejlődni a vallástörténelem logikája szerint a pres-
byteri és diakonusi hivatalból szükségképen, akármilyen 
tiszteletbeli és bizonytalan volt is ez kezdetben; a sze-
rencsétlenség az volt, hogy a fejlődő papság hűtlen lett 
azon magasztos eszményképhez, mely az apostolokban 
és az első gyülekezeti tanítókban számára adatott és e 
helyett a zsidóságból és pogányságból hozott áldozó pap 
fogalma és terminológiája szerint fejlődött már a III. szá-
zadban. Úgy hogy Ágoston idejére a papság már teljesen 
különvált ordo, mely élesen elkülöníti magát a laikusok 
szentségtelen tömegétől. Ennek a papságnak nem kellett 
többé az az atyai vagy testvéries viszony, mely az apos-
tolokat a gyülekezethez kötötte, melynek ékesen szóló 
bizonysága maradt fenn abban a búcsúbeszédben, melyet 
a Cselekedetek könyve szerint Pál intézett az efézusi 
gyülekezet véneihez. (Csel. 20, 18—35.) 

Ennek sokkal inkább tetszett az a viszony, melyben 
a pogány rhetor volt hallgatóságához. Nem egyenlő volt, 
magasabb rangú, mert hisz ő már az üdv birtokosa, míg 
a gyülekezetnek csak ő általa lehet és kell ilyenné lenni. 
Úgyde ő nem szállhat le ehhez, ellenkezőleg ezt kell 
magához emelnie, ennek kell hozzá emelkedni, miképen 
a rhetornak is beszédje végén meg kell nyerni hallgató-
ságát a felvetett eszme számára. 

Miképen az oltár és kathedra lépcsői felébe emelik 
a papot phisikailag a gyülekezetnek, úgy emeli a felszen-
telés által beléoltott magasabb képesség szellemileg. 

Ez a viszony az idők folyamán nem hogy lágyult 
volna, de mind merevebbé és állandóvá vált, már t. i. a 
míg prédikáltak a papok. Mert egyszer aztán — termé-
szetesen már ekkor igen gazdagok és előkelők voltak — 
mindinkább kezdtek rájönni arra, hogy ez a prédikálás 
nehéz is, meg aztán akárhogy veszszük is, mégis csak 
közelebbi érintkezésbe hozta őket a laikus tömeggel; 
nincs is rá szükség, mert hiszen ott van a mise, mely 
untig elég a lelkek üdvösségére, könnyebb is, van hozzá 
szép zene is, meg aztán összevág a sacerdotiummal. Úgy, 
hogy a közép korban, ha kivételképen itt-ott megmaradt 
is a prédikáció valamilyen torz alakban, általánosságban 
a lomtárba került. 

Itt és így találta meg a reformáció, mely azonnal 
kiadta a jelszót itt is: el a romokkal! 

Az egyház ismét üdvközösség lett, a papság tanítói 
hivatal. Az egyetemes papság elveit gyakorlatilag most 
sem lehetett ugyan keresztül vinni, de elméletileg belevi-
tetett a prot. theologiába. A prot. pap nem üdvközvetítő, 
mert hiszen üdvösségét kiki maga tartozik munkálni, 
hanem a gyülekezet tanítója; ilyen is nem kizárólagos 
joggal, mert hiszen az evangéliumot hirdetni mindenkinek 

jogában is, kötelességében is áll, hanem a rend kedvéért, 
a gyülekezet megbízása folytán. 

A prot. pap nem valami magasabb rangú lény, 
hanem csak érettebb, idősebb testvér, kire épen ezért az 
a nehéz, de magasztos feladat hárul: nevelői, gondozni 
az Űr kicsinyeit, neki testvéreit. Ezt csak testvéri szere-
tettel végezheti. De hogyan is lehetne a szeretet megtes-
tesülését, a Jézus Krisztust másként hirdetni, mint szere-
tettel ?! Ezt látjuk az apostoloktól is. Pálnak az efézusi 
vénekhez intézett búcsúbeszédére már utaltunk, de ezen 
kívül hivatkozhatunk az összes apostoli levelekre, melye-
ket írásba foglalt homiliáknak lehet tekinteni, mennyi 
szeretettel szólnak-beszélnek ezek gyülekezeteikhez! A 
protestáns papnak ők szolgálhatnak mintaképekül. Vájjon 
tényleg hívek voltak-e mindenkor papjaink ezekhez ? erre 
a kérdésre alig lehetne általános igennel válaszolni. Visz-
szaesés nálunk is volt, az eszményképektől gyakran távol 
maradtunk. Főként a mi kálvinista papjaink szeretnek 
kálvini szigorúságukkal kacérkodni, sőt ezzel a frázissal 
igen jól tudták és tudják zsarnoki hajlamaikat és gorom-
baságaikat is igazolni. Pedig ne feledjük el, hogy Calvin 
kora és helyzete rendkívüli volt, melyre rendkívüli orvos-
ság kellett. Vulnus immedicabile ense recidendum est! 
S hogy Calvinnak igaza volt, megmutatta az eredmény, 
hogy nekünk, kik az ő nevével fedezgetjük hibánkat, nincs 
igazunk, mutatja szintén az eredmény. Különben azt se 
feledjük el, hogy Calvin tudott a gyülekezet javára sze-
retettel is munkálni kitűnő prédikációi s biblia-magyará-
zatai és a jól szervezett és gyakorolt kura pastoralis által. 
Vájjon mi tudunk-e? 

Nem hízelgést várok én a prédikátortól, távol legyen, 
ez az ellenkező túlság volna. Sőt kijelentem, hogy a 
dorgálás és feddőzés is a maga helyén és idején szükséges 
a kathedrában, csak szeretettel legyen párosulva, csak 
érezze a gyülekezet, hogy a prédikátornak magának is 
fáj, midőn kemény szavakra kell fakadnia, de a hívek 
érdeke követeli ezt az orvosságot. Példányképül szolgál 
itt is Pál apostol. Mily erősen kel ki az I. Kor. V.-ben a 
vérfertőző ellen, de már a II. Kor. II. 8.-ban kéri a híve-
ket, hogy miután megtért, erősítsék meg ő hozzá való 
szerelmüket. Megdorgálja a korinthusiakat, thessalonikaia-
kat, galatákat stb., midőn méltók reá és az evangélium 
érdeke kívánja, de hogy mily nehezére esett neki ez a 
hang, elárulja ő maga, midőn a II. Kor. 11. 4.-ben így 
szól: szívemnek nagy háborúságából és keserűségéből 
írtam néktek sok sírással; nem hogy megszomoríttassatok, 
hanem hogy megtudjátok az én nagy szeretetemet, meíylyel 
szeretlek titeket. Es leveleit mindig kiengesztelődve, áldás-
kéréssel zárja be. így kell nekünk is szólni. Ne felejtsük, 
hogy válságos időket élünk, a pásztort és nyájat egvbe-
fűző kötelékek soha sem voltak olyan lazák, mint ma. 
A külső kapcsok mindig bizonytalanok és ingatagok voltak 
s valószínű, hogy napjainkban egészen lehullanak. Mi lesz 
akkor, ha a belső kapocs: a Krisztusban megjelent üdv 
és szeretet nem fűz össze bennünket ? ! 

Uralkodjék tehát a szeretet hangja mindenütt, még 



a szükséges dorgálásban is. A meglankadás, az esetleges 
sikertelenség miatt, vagy épen a gyülekezet kicsinylése 
és lenézése egyfelől, a fenyegetés, zsémbelés és szidal-
mazás másfelől, legyen kirekesztve. A Gernyeszegi Meny-
hértek kora lejárt, különben is a jelzett hang nem a 
gyülekezetet, hanem a prédikátort magát szennyezi be, 
a gyülekezet pedig vagy teljesen közönyössé, érzéketlenné 
válik, mint az a gyermek, kit mindig szidnak, vernek, 
vagy üresen hagyja a templomot. Nagyon találó az Achelis 
figyelmeztetése: »a pásztor, a ki korbácsával nyáját a 
hodályba tereli, kívül áll a hodályon, az a pásztor, ki a 
hodályon belül áll, csalogat és hívogat!« Csalogassunk, 
hívogassunk mi is: Jöjjetek ide mindnyájan, kik megfá-
radtatok és megterheltettetek, itt a Krisztus szeretete meg-
nyugoszt titeket! 

Marton Lajos, 
ref. s.-lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Evangéliumi elmélkedések. 
Mutatvány szerzőnek e cím alatt Debrecenben a Telegdi K. Lajos-

nál megjelent művéből. Ára 3 frt. 

Az ember Fia. 
Hogy még hívebb és teljesebb képet alkothassunk 

magunknak Megváltónkról, meg kell röviden vizsgálnunk 
ama neveket, a melyekkel Ő magát földi élete folyamán 
nevezte s egyszersmind jellemezte is. Hiszen semmi sem 
bizonyosabb, mint az, hogy Ő e nevekben a maga sze-
mélyiségét, azaz azt, hogy kicsoda Ő, — akarta egy és 
más oldalról megértetni hallgatóival. — A legtöbbször e 
nevet használja Önmagáról az Úr: az embernek Fia. 
Tagadhatlanul oly igénytelen e név, hogy többeket is 
hozott s azt mondták, hogy ha szinte e névben úgy tün-
teti is föl magát az Idvezítő, mint az Isten különös szere-
tetének tárgyát, mégis csak azt akarja 0 e névben főképen 
hangsúlyozni, hogy Ő sem több, sem kevesebb, mint egy 
ember, a többi közül.* Ez állítást meg lehet cáfolni ma-
gával e névvel: az ember Fia; mert nem így hangzik e 
név; ember Fia ( = egy akármelyik fia az embernek a 
többi közül), hanem így : az ember fia, tehát az az em-
ber Fia, ki mint ilyen, a többi között páratlan, egyetlenegy 
szemelyiség. De még inkább helytelennek fogjuk találni 
amaz állítást akkor, ha megnézzük ama nyilatkozatokat, 
a melyeknek kíséretében használja e nevet Önmagáról 
az Úr. Azt mondja Ő, hogy »az embernek Fia nem jött, 
hogy Néki szolgálnának, hanem hogy Ő szolgáljon és 
adja az Ő életét váltságúl sokakért* (Mk. 10, 45), hogy 
»az ember Fiának vagyon hatalma e földön megbocsátani 
a bűnöket* (Mt. 9, 6.); »a szombatnak is ura az ember 
Fia« (Mt. 12, 6, azaz, hogy Ő még a szombat szent 
törvényére vonatkozólag is szabadon intézkedhetik); hogy 
az embernek e Fia olyan magas személyiség, hogy az 
Ő ellene elkövetett bűn utolsó azon bűnök között, a me-
lyekre az Istentől még várható bűnbocsánat (Mt. 12, 31. k.); 

* P. o. T. Colani : »comme pauvre entfant d' Adam et comme 
objet de la prédilection divine,* (Jésus Christ et les croyances 
Messianiques de son temps, Paris 1864.) J. van Oosterzee: Die 
Theologie des neuen Test. Bremen 1886. fi 1 -ik lap. 

hogy »az ember Fiának sokat kell szenvednie, megöletnie, 
de harmadnapra fel is kell támadnia« (Mk. 9, 12. 31.) 
s majdan az »égből, az égnek felhőiben el kel jönnie 
nagy hatalommal és dicsőséggel (Mt. 24, 30) stb. Csak 
e most felsorolt nyilatkozatok is meggyőzhetnek mindenkit 
affelől, hogy a Megváltó a szóban forgó névben nem pusz-
tán egy embernek a többi közül, tehát korántsem egy 
közönséges embernek — akarta magát föltüntetni. De 
hát akkor kinek akarta magát megjelenteni e névben? 

Ember fia az, ki az emberiséghez tartozik. Tehát 
a Kr. ember Fia azért, mert Ő is hozzánk, emberekhez 
tartozik. Ez az alapértelme e névnek. E név tehát egy 
ajánló levél nekük, embereknek arra nézve, hogy az, a 
ki e névvel nevezi magát, hozzánk számítja magát, hoz-
zánk jött és bennünket szeret s a kihez, mint ilyenhez, 
mi egész bizodalommal és szeretettel ragaszkodhatunk. 
S milyen mély e név értelme: nem izráel, nem is egy 
bármely nemzet fiának nevezi magát az Úr. hanem egé-
szen általánosan az ember fiának, hogy figyelmeztessen 
bennünket arra is, hogy 0 hivatásában nem ennek vagy 
amannak a népnek gyermeke kizárólagosan, hanem az 
emberé, Ő az embert mint embert veszi tekintetbe — 
Ő élete céljában az egész emberiségé. S már e meg-
jegyzésünkből kiérzik, hogy 0 korántsem olyan, mint 
más ember. S ezt világosan is kifejezte az Úr ma-
gában a tárgyalt névben (az ember Fia, tehát az az 
egy, páratlan ember), épen úgy, mint az imént megem-
lített néhány nyilatkozatban, a melyekben Önmagának 
rendkívüli hivatást, hatalmat és kiváltságot tulajdonít. E 
nyilatkozatokból megértjük, hogy 0 azért áll egyedül a 
többi emberek között, 0 azért ama páratlan ember, mert 
az 0 feladata, szolgálni az emberiségnek és pedig legmaga-
sabb, vallásos-erkölcsi érdekeinkben: megjelenteni s meg-
mutatni nekünk a bennünket szerető Isten titkait s ezen 
titkok legmagasbikát, a bűnbocsánatot, s hogy épen ezért az 
0 , mint ilyen kiváló, magas rendeltetésű személyiség földi 
életének sorsa előre meg vagyon írva (Mk. 9, 12, 14, 21.). S 
ha ezeket gondolóra veszszük, a legkisebb kétségünk sem 
lehet affelől, hogy az Úr e névben magát amaz eljövendő 
Messiásnak tünteti föl (lásd 39-ik s k. lap.). Ő ama párat-
lan ember, amaz egyetlenegy, kinek különös hivatása, 
küldetése van az emberhez, az emberiséghez: megvalósítani 
azt, mit sem előtte, sem utánna senki sem tudott telje-
síteni, megvalósítani az emberiséget szerető Isten üdv-
végzetét. És mert ez isteni üdvvégzet útjának előkészítését 
az ószövetségi szentírás adja elénk, tehát ez a szentírás 
természetesen 0 reá utal, mint amaz Eljövendőre (I. Móz. 
3, 15. És. 9, 6. stb. természetes f tehát az is, hogy ez 
ószövetségi szentírásból vette az Úr e nevet: »ember fia« 
s közelebbről Dn. 7, 13, k-ból, a mely helyre különben 
is töbször céloz: Mt. 24. 30. 44. Mk. " 13, 62. stb.). De 
fölmerül a kérdés : ha ily értelmet csatolt az Úr e név-
hez : miért nem nevezte magát egyenesen Messiásnak s 
miért élt csak e szerény névvel: az embernek Fia ? Meg-
feleltünk e kérdésre részben már fent (153-ik s k. lap.); 
az Úr nyilvános föllépése alkalmával ez egyszerű nevet, 
az embernek Fia, közönségesen nem használták a zsidók 
az általok várt Messiás jelzésére s az Idvezítő épen ezért 
nevezte magát ezen a Messiásra nem igen alkalmazott 
névvel, hogy így a pusztán földi Messiásért rajongók 
előtt kezdetben inkább ismeretlen maradjon mint Messiás, 
semhogy hazug ábrándjaikat nekitüzelje s ekként a maga 
életét és munkáját is már eleve kockára tegye. Tehát 
tapintatosan s egyszersmind nagy bölcsességgel nem Mes-
siásnak, hanem csak az ember Fiának nevezte magát 
kezdetben, hogy e névben is nevelje övéit az Ő igaz 
megértésére, hogy tudniillik Ő csak az emberért, az 



ember lelki örök érdekeiért jött, Ő reá a íöldi múló 
viszonyok csak másodsorban tartoznak, hiszen különben 
is e földi viszonyok egyesekre és népekre nézve is ked-
vezően fognak átalakulni ott, hol a lelkek 0 általa újjá-
születtek, megnemesedtek (Máté 6, 31—33,). S ha a 
zsidóság egykor meg nem értette, mi tartozunk megér-
teni e névből: »az ember Fia«, hogy a mi Idvezitőnk 
feladata nem állami, politikai és nem is szűkkörü nem-
zeti volt, hanem pusztán emberi (a legnemesebb értelmében 
véve ezt a szót), tehát vallásoserkölcsi és egyetemes, az 
egész emberiség lelki érdekeit felölelő. 0 volt az ember-
nek ama Fia, ki, mint ember, egyedül mondhatja el az 
embereknek: »én tisztelem az én Atyámat; szeressétek 
úgy egymást, a mint én szerettelek titeket és tanuljátok 
meg tőlem, hogy én milyen vagyok,« (Ján. 8, 49. 13. 34. 
Mt. 11, 29.). Mert Ő volt az igazi ember, ki valósággal 
az Isten képét viselte volt magán (I. Móz. 1, 26.) itt e 
földön is s a Ki, mint ilyen, épen azért jött hozzánk, 
emberekhez, hogy minket Önmagához hasonló tökéletes 
emberekké tegyen. Ezért Ő amaz egyetlen, páratlan ember, 
a többi emberek Megváltója, magasb rendeltetésükhöz el-
vezetője. Akartok-é tehát igazi emberek lenni, — nem 
tudósok, nem művészek, nem vitézek stb., — hanem 
valódi emberek? Ha igen, 0 reá az ember ama Fiára 
nézzetek. Ne essetek kétségbe aífelett, hogy némely ter-
mészettudósok (Linné, Huxley, Darvin stb.) az embert 
kivették a kétkezű lények rendjéből s besorozták a négy-
kezű állatok (— majmok) rendjébe, azt mondván, hogy 
az ember, testi szervezetét tekintve, jobban hasonlít a 
magasabbrendü majmokhoz, mint ez előkelő majmok 
saját alacsonyabb rangú majomtársaikhoz; csak Ót ne 
feledjétek, ki megmutatta, hogy az ember nem állat, 
hanem ember, ki mint ilyen fölibe emelkedhetik e világ-
nak. »A jászolbölcsőtől a keresztig, a kereszttől meg-
dicsőüléséig figyeljétek meg Őt s mondjátok róla Pilá-
tussal, de nem Pilátus értelmében: imhol az ember (Ján. 
19. 5.)! Az az ember, a ki azzá fejlődik, a mivé Isten 
akarta; az az ember, ki leroskad hivatásának végzete 
alatt, de dicsőségesen ismét megépül személyiségének 
temploma s rendeltetésének egész magaslatára eljut, ez az 
ember az igazi ember s ez az jgazi ember a tökéletes 
ember«.* És 0, egyedül csak 0, ez az igazi, tökéletes 
ember, az ember ama Fia tehát egész földi életével, és 
nem röpülő szavakkal, hanem egy valódi élet maradandó 
nyomaiban megtanít reá, hogy miként lehettek ti is valódi 
emberek! Igen, valódi emberek nem pusztán hús és vér 
por és hamu, hanem Isten fényes képének viselői, Isten 
gyermekei! S miért lehetünk egyedül az 0 nyomain valódi 
emberek, több mint e föld múló tüneményei, tehát az 
Isten gyermekei ? Mert Ő nemcsak az ember Fia volt, 
hanem egyszersmind az Isten Fia is. 

Dicsőfi József\ 
debreceni lelkipásztor. 

KÜLFÖLD. 

A »puszta egyházacc Franciaországban. 
Vessünk néhány pillantást Court-ra, mint lelkészre, 

eddig csak mint alkotót és hívőt láttuk. Rendszeres gyüle-
kezetekről ez időben nem szólhatunk, mert ezek létezése 
ez időben ilyen körülmények közt lehetetlen volt. Isteni 

* Godet, fent (163-ik lap. id. müve 88-ik lap. 

tiszteletet sem tarthatott tehát sem rendes helyen, sem ren-
des időben. E végből hosszú körutazásokat tett és meg-
látogatta a híveket. így ő tulajdonképen nem lelkész, 
hanem misszionárius, ki látogatásokkal igyekezett az egy-
házakat fentartani. Maradt fenn egy naplója, egy-két hó-
napig tartó körutazásról, melyet 1728. május 4-én kez-
dett, s július 3-án végzett, mely idő alatt ő egy 100 francia 
mértföldből álló utat tett meg a katonaságlepte földön, 
összesen 32 isteni tiszteletet tartott, rendesen négy-ötöt 
hetenként, többnyire éjjel fáklya fénynél. Gyakran a sötét-
ség oly nagy volt, hogy a hívek fél éjjel bolyongtak, s 
miért ? Hogy a gyülekezetet feltalálják s ott az Isten igéjét 
hallgassák; gyakran zuhogó esőben, mennydörgés és vil-
lámlás közt bolyongtak. Az esőzések e vidéken nagyon 
gyakoriak, úgy, hogy egy alkalommal így szólt maga Court, 
ki e vidék szülötte * Istenem, mily eső, még sem vetted 
volna észre e gyülekezetben a legkisebb aggodalmat sem«. 
Néha megesett, hogy a nagy eső a hívőket elszélesztette, 
de Court mihelyt megérkezett kísérőivel, zsoltárt énekelve, 
ennek hangjai az elszéledt gyülekezetet újra visszatérítette. 

Nyári hónapokban a melegtől szenvedtek nagyon 
sokat, e részében Franciaországnak a rendes nyári hő-
mérsék 22° R., de ez folyton emelkedik úgy, hogy sokszor 
a 45°-ot is eléri. Sem az esőzés, sem a nap melege nem 
tartotta őket vissza, sőt még örvendtek, hogy csak ezek-
kel kellett küzdeniök, és nem a pusztításukra kirendelt 
katonákkal. »Ily nagy a szomjúság Isten igéje után e hegyi 
népnél, ily fáradhatlanok e vágyuk kielégítésében« jegyzi 
meg Court. Az ily pusztai isteni tiszteletre gyűltek össze 
az esküvő párok, ide hozták a keresztelendő csecsemőt. 
Képzelnünk alig lehet azt az örömet, mely őket eltölté, 
akkor, mikor a nautesi edictum visszavonása után először 
kereszteltek — a pusztában. Negyvenhárom éve annak, 
hogy e szertartás a nyilvános isteni tiszteleten, ref. lelkész 
által nem hajtatott végre. »Versenyt hullottak könnyeik 
az isteni tiszteleten jelenlévőknek, a kint zuhogó esővel« 
mondja a puszta egyház alapítója. 

Hogy isteni tiszteletükön hányan szoktak megjelenni, 
azt megmondja Court: »ha a gyülekezet kis számú, ren-
desen 3000 lélekből áll«, és pedig vegyest, parasztokból, 
mesteremberekből és nemesekből. Mily népes? kérdi maga 
Court és felel is rá: »A legtöbb helyen nehéz lenne más-
ként intézni. A hivők száma ott nagy, nemkülönben a 
forró vágya hallgatni Isten igéjét, szomjúhozni az élet 
italát, a prédikációk ritkák, a prédikátorok még ritkábbak. 
Vigyáznak az alkalomra, hogy el ne mulaszszák az isteni-
tiszteleten való részvételt. Nagy gyülekezések kikerülése 
végett a lelkésznek jelenlétét el kell titkolnia; mint a 
háborúban hadicseleket kell alkalmaznia, mert lesben áll-
nak s keresik a nyáj pásztorát. Az utóbbi isteni tiszteletre 
nyolc nap óta vártak, vigyáztak, nehogy valami úton-
módon elmaradjanak. Szabad-e a nagy család fejének, a 
család többi tagjaitól az Isten igéjét, az élet kenyerét 
megtagadni, ha őt oly meghatóan, könyek közt esdve 
kérték ?« Az isteni tisztelet rendszerint négyóra hosszáig 
tartott, bár a zsinati törvény egy órát, legfelebb egy óra 
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s egynegyedet enged meg, de a keresztelés, esketés igénybe 
veszi a fenti időt. »Ennyi munka, kimeríti az embert, de 
nem a lelkészi teendők, melyek magukban véve nem oly 
terhesek, hanem a fárasztó hosszú út, melyet a lelkész 
tenni kénytelen, s midőn megérkezik a gyülekezetbe, hol 
alig pihenhet néhány pillanatig! Mert már megérkeztét 
sóvárogva várja néhány. ezer ember, mindenkinek van 
hozzá néhány szó mondani valója, vagy lelkiismereti kér-
dése. Igy kezd sietve munkájához, s négyóra hosszáig 
kénytelen állva foglalkozni, hosszú idő! De ő, ki annyira 
szeretve van és köztük oly ritkán fordul meg. sem el 
nem fárad, sem hosszúnak nem tetszik előtte az idő. Még 
ez idő is kevés arra, hogy kötelességét úgy végezhetné, 
mint azt ő szeretné; hiszen mindenkivel kellene néhány 
szót váltani de erre ő rá nem ér, mert már várják meg-
érkeztét a többiek. Ez az eredménye a 13 éves munká-
jának !« 

Szenteljünk még néhány pillanatot a puszta egyhá-
zának — lássuk, hol és miképen folyt isteni tiszteletük ? 
Az isteni tisztelet helye a körülmények szerint változott, 
hol lakatlan puszta, hol barlang vagy sziklahasadék szol-
gált gyülhelyül. Gondjuk volt s kellett is, hogy legyen 
arra, hogy az isteni tisztelet helyét az azokon megjelenni 
kívánókkal tudassák; e titkot, melytől, mint alább látjuk, 
zaklatott életük, vagyonuk, szóval mindenük függött, meg-
bízható egyénekre bízták, kik azután a napot és helyet 
a hivőkkel tudatták. Gondoskodni kellett nemcsak ma-
gukról, hanem a lelkészről is, kinek élete minden pilla-
natban kockára volt téve, ennek kalauzolására és meg-
védésére a legbátrabbak s a vidéket legjobban ismerők 
vállalkoztak. Igy a lelkész vezetése a rejtett utakon és 
ösvényeken, a mennyire ily időben biztosnak mondható, 
biztos volt. De ennyi óvintézkedés még nem volt elég 
arra, hogy mindnyájok életét, amennyire lehet, biztossá 
tegye, arról is kellett gondolkozniok, hogy isteni tisztelet 
alatt meg ne lepessék — ezért az isteni tisztelet helye elé 
oly őrszemeket állítottak, kik a katonaság minden mozdu-
latát cselfogását ismerték, s ezeket a jelenlevőkkel közöl-
ték. Ily messzeterjedő óvintézkedések képesekké tesznek 
bennüket arra, hogy a protestánsok erős hitéről meg-
győződést szerezhessünk. Ha a gyülekezet így összegyűlt, 
kezdődött az isteni tisztelet, melynek kezdetén elénekelték 
a 100-ik zsoltárt, majd az öregek közül egy felolvasta 
a tízparancsolatot és a biblia valamely hosszabb fejezetét, 
ezután a prédikáció következett. Néhány szóval meg-
kísértem ez időbeli prédikátorokat és azok tulajdonságait 
vázolni. A puszta egyház szónokai, tehát lelkészei, a mai 
felfogás szerint, képzettek nem voltak, ily körülmények 
közt ők nem is bocsátkoztak mélyebb s behatóbb tanul-
mányt igénylő bibliai fejezetek magyarázatába. 

Megelégedtek csupán az oly részek alapján készült 
beszéd előadásával, mely a hitet erősítette s kételkedést 
senkiben nem szított, olyan beszédek voltak azok, melyek 
a népet vigasztalták s fájdalmukat enyhítették. A prédi-
kátorok lelkületét megismerjük ama néhány prédikációból, 
mely reánk maradt. E beszédeket a mély hit, a részvét, 

küzdés és szenvedés jellemzi, melyet ők éreztek nemcsak 
magukért, hanem az egész gyülekezetért, ily s hasonló 
érzelmek gyötörték szüntelen a lelkészeket, s ezek gyakran 
a kétségbeesésig emelkednek. Előadásukat az igaz belső 
áhítat jellemzi, ez azon tulajdonuk, mely a nép előtt 
értéköket megbecsülhetlenné tette. Már azon áhítattal elő-
adott beszéd is nagy hatást gyakorolt a hallgatókra, de nem 
kevesebb hatással voltak azon jelenségek, melyeket maguk 
közül tapasztalnak. Igy jelen vannak a lamisardok közül 
sokan, kik most azon vallásfelekezet tagjai, melynek ki-
irtása reájuk volt bízva. Mindezek bizonyságot tesznek 
arról hogy az evangélium hatalma oly nagy, mely minden 
félelmet elvarázsol az emberi szívből. 

Fontos reánk nézve néhány oly francia törvény, mely 
azon bűnök büntetését sorolja elő, melylyel a protestánsokat 
büntették, mint olyanokat, kik ezek alapján bűnösek voltak. 
»A prédikátorok kiket, elfogtak felakasztották, azon házat, 
melyben elrejtették földig rombolták, lakóit pedig gályára 
hurcolták. Az isteni tiszteleten résztvevő férfiakat gályákra 
hurcolták, a nőket megkorbácsolták, hajukat levágták, s 
ezután élethossziglan elzártak, mind a férfiak, mind a nők 
vagyonát elkobozták. A kik halálos ágyuknál a katholikus 
lelkésztől a szentséget elfogadni vonakodtak, a hóhér által 
kordén vitették ki, stemetetlen maradtak«. Legrettenesebb 
volt azok bűnhődése, kik a fenti bűnökbe visszaestek. Bor-
zasztó volt állapotuk, orvoslást nem kereshettek, mert a 
kormányzók ítélete szent és sérthetetlen, nekik feljebb nincs 
mit keresni. Igy üldözték vallásukért a protestáns franciákat. 

Társadalmi állásuk semmivel sem volt kecsegtetőbb, 
mint a vallási, minden téren nyomva, sőt ki voltak dobva 
a társadalmi életből, páriák voltak. Nem volt érvényes 
házasságuk, gyermekeik törvénytelenek, mint ilyenek, min-
den örökségből kizárattak, szülőiktől elvétették őket s a 
kath. templomban megkereszteltettek, a hét éves gyermek-
nek joga volt vallását változtatni, s e jog rá erőszakol-
tatott, azokra, kik önként nem éltek vele. A protestánsok 
ez időben még az összes hivatalból is kizárattak, úgy, hogy 
még írnokok sem lehettek, kevés volt azon foglalkozá-
sok száma, melyeket űzhettek, így az alsóbb kereskedel-
met, ipart és földművelést. Szolgákat, szolgálókat nem 
tarthattak. Mind e törvények más hasonlókkal XIV. Lajos 
450 lapból és 181 cikkből álló törvénykönyvében talál-
hatók fel, s ezeket XV. Lajos is megerősíti. 

Az 1724-iki edictum súlyosítja mind e törvényeket, 
de ezek csak néha hajtattak végre, hanem Damokles 
kardjaként függöttek egészen 1789-ig, a protestánsok feje 
felett. Voltak néhányan a lelkészek, kormányzók és katona 
parancsnokok közt, kik ez üldözést nem helyeselték, s 
így nem is hajtották végre a rájuk bízott szerepet; míg 
másrészök versenyzett a pusztításban, a vérpadok és 
gályák népesítésében, a vagyonkobzás által a kincstár 
megtöltésében. 

A lelkészek naponkint változtatták lakhelyeiket, 
három nevet használtak, átöltözködtek elmés, gyakran 
kalandos módon játszották ki üldözőik éberségét. A leveleik 
harmadik névre szóltak és pedig olyanéra, ki egészen 



megbízható volt, az igazi átvevő pedig eltűnik, a megnem 
fejthető anagrammák alatt, úgy hogy csak maguk tették 
lehetővé, hogy a gályákon élő társaikkal levelet válthattak 
és a börtönbe zártakkal összeköttetésben maradhattak; 
ezeknek oda segélyt is nyújtottak, a hitben erősítették; 
s azok válaszai a hála hangján szólnak azokhoz, kik velők 
ennyi jót tettek. A népballadák egész sora van náluk, 
telve siralmas panaszokkal, siratják a bitófán kimúlt bátor 
lelkű lelkipásztoraikat, kik vallásukért bátran haltak meg. 

Egész varázsa van ezekben a népdali elemeknek, azt 
lehetne gondolnunk, hogy a provanci dalok terén állunk, 
pedig ezek evangéliumi troubadurok, ez vallásos nép, 
mely e költeményekben mondja ki fájdalmát, de e költe-
mények visszatükrözik azt, hogy a vallási dolgokban ott-
honos. Még olvasásakor is a meghatottság vesz elő, hát 
még azon időben milyenek lehettek ezek, mikor az anya 
a bölcső körülálló kisdedeknek adja az első evangéliumi 
nevelést? Arról fogalmat alkotni alig vagyunk képesek. 
Mily érzést kelthetett már gyermekeikben, a Rabant derék 
prédikátorról készült gvászdal éneklése, vagy Vivaraisnak 
hegyi lakosai, kik ifjú 26 éves lelkészök vértanúi halálát 
panaszolják el énekszó mellett. 

Ily munkás és dícsteljes volt Court pályája, még akkor 
is, ha egyéb eredményt nem tudna is mutatni, mint azt, 
hogy ő visszaállítója a prot. egyháznak Franciaországban. 
Ezután Lausanneba ment s ott telepedett le, és tovább is 
ott maradt és onnan igazgatta az egyházat, egészen 
1760-ban bekövetkezett haláláig. 

Roquett nyomán Poór Béla. 

RÉGISÉGEK. 

A krakói magyar bursa anyakönyve. 
Magyar ifjaink a XV. és XVI. században sűrűen 

ellátogattak a krakói egyetemre, mely aránylag közeli 
fekvése és jó hírneve miatt nagy vonzerőt gyakorolt ta-
nuló ifjúságiinkra. 

A magyar tanulóság a krakói egyetemen is önálló 
testületté szervezkedett, közös épületben, úgynevezett bursá-
ban lakott. E bursák alapítványi intézetek voltak, olyan 
internátus-félék, melyek lelkes jótékony férfiak áldozat-
készségének köszönték lételüket. A krakói magyar bursa 
alapítója ismeretlen, de arra nézve több adat van, hogy 
a magyar főurak és főpapok, valamint a lengyel királyok 
is hathatósan támogatták. így János király a vielicskai 
sóbányából évenként nyolc mázsa sót rendelt a magyar 
bursának, I. Zsigmond király pedig ezt az adományt 
1510-ben tíz mázsára emelte. A bursáknak anyakönyvük 
volt, melybe az ifjúság beiratkozott. A krakói magyar 
bursa anyakönyve a jelen század eleje óta ismeretes, 
Széchenyi Ferenc gróf 1819-iki másolatából, s e másolat 
után adta azt ki Miller bibliográfus 1821-ben. De e ki-

adványba annyi hiba csúszott be, hogy a kiváló érdekű 
Regestrum szövegkritikai kiadása már régi óhaj volt. 

A krakói magyar bursa a magyar tudományos aka-
démia kiadásában minap látott napvilágot »Regestrum 
bursae Hungarorum Cracoviensis* cím alatt. Az eredeti 
jegyzékkel való fáradságos összehasonlítást s az egész 
szövegkritikai munkát dr. Schrauf Károly bécsi udvari 
levéltárnok teljesítette tudományos lelkiismeretességgel. 
Érdekes tudni, hogy a bursa többi oklevelei mind elvesz-
tek s az anyakönyvet is a véletlen mentette meg az el-
kallódástól. Ez a becses történeti emlék 1613-ban ugyanis 
sajttakorónak került ki a krakói vásártérre, a hol Bros-
cius János tanár véletlenül rábukkant és két garasért 
megszerezte. Tőle a krakói egyetemi könyvtárba került, 
s ott lappangott ismeretlenül egész 1819-ig, a mikor gróf 
Széchenyi Ferenc a nemzeti muzeum nagy mecenása 
lemásoltatta. 

A bursa anyakönyve az 1493—1558 közötti időszak 
magyar tanulóinak a névsorát tartalmazza. E 65 évi idő 
alatt 823 magyar tanuló lakott a krakói bursában. Itt élt 
a magyar ifjúság nagy része az évről-évre maga válasz-
totta senior felügyelete alatt, de nem mindenik magyar 
tanuló lakott a bursában. A krakkói egyetem anyakönyve 
szerint 1493—1558-ig összesen 1622 magyar ifjú tanult 
a krakói egyetemen, míg a bursa-Iakók száma a jelzett 
időben csak 823 volt. Legsűrűbben az 1493—1507. évek-
ben látogatták ifjaink Krakót, a mikor az egyetemen 
mintegy 750 tanuló fordult meg, a bursában meg 350 ifjú 
lakott. 1508-tól fogva folyton apad a krakkói magyar 
tanulók és bursáriusok száma, úgy, hogy 1540-ben a 
bursában már csak négy ifjú lakott, kiktől az egyetem, 
a király távollétében, egyszerűen elvette a bursa épü-
letét, miután a magyarok nem tudták okmányilag kimu-
tatni, hogy mily jogcímen bírják azt. Később, 1557-ben 
az egyetemi hatóság azzal hozta helyre a hibáját, hogy 
a magyar ifjúságnak a korábban német ifjak házát bo-
csátotta rendelkezésére. De az »új bursa« rövid életű volt, 
egy évi fennállás után végleg megszűnt. 

A magyar bursa névjegyzékében a legkiválóbb ma-
gyar családok neveivel találkozunk. Bánffy, Csáky, Czobor, 
Gyulay, Homonnay, Nádasdy, Széehy, Ujlaky, Verbőczy stb. 
nevűek számosan vannak a bursa lakói között. De min-
ket különösen az érdekel, hogy a reformáció első hívei, 
a magyar reformátorok közül szintén többnek előfordul 
a neve a bursa anyakönyvében. Itt van Sglvester (Erdős) 
János, az első magyar nyelvtan írója; itt van Dévai Biró 
Mátyás, a »magyar Luther*; itt tanult Kálmáncsehi S. 
Márton, a tüzes kálvinista reformátor; innen került ki 
B. Székely István, az első magyar világtörténelem (»Cro-
nica ez Világnak Jeles dolgairól* 1559.) írója. 

Annak, hogy a magyar ifjak a XVI. század közepe 
felé a többi római kath. szellemű egyetemekkel együtt, 
a krakói egyetemet is kezdték odahagyni, főként a refor-
máció volt az oka. A reformációval a pápás egyetemek 
mindinkább veszteltek jelentőségükből. A reformációhoz 
csatlakozott magyar ifjak Németország és Svájc, később 
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Hollandia és Angolország prot. szellemű egyetemeit láto-
gatták csapatosan. De a jelzett XV—XVI. századi idő-
szakban lírakó egyetemének döntő befolyása volt a magyar 
kulturára, melynek egyik érdekes mozzanatait képezi a 
dr. Schrauf által kiadott magyar bursa anyakönyve. Tör-
ténészek és történetkedvelők nagyon becses művelődés-
történeti útmutatót nyertek e kiadványnyal. 

Krónikás. 

IRODALOM. 
** Hornyánszky V. vallásos kiadványai, melyek-

kel egyházi irodalmunkat az idén gazdagította, egész kis 
könyvtárt képeznek. Megjelent a »Lelki Harmat« dr. Szabó 
Aladár e szép ájtatossági könyve, ára csinos kötésben 
1 frt. — Megjelent > Jézus élete képekben« cimű vallásos 
népkönyv, melynek 44 szép képéhez Jámbor Lajos békési 
tanító írt zengzetes verszes szöveget. Ára kemény kötés-
ben 60 kr. — Megjeleut »Jones Mari, a walesi kis leány 
igaz története* cimű megható életrajz, melyben a világra 
szóló brit és külföldi biblia társaság keletkezésének épületes 
története van elbeszélve. Az angol eredetiből fordította 
Balogh Elemér, ára díszes kötésben 50 kr. — Sajtó alatt 
van Kenessey Bélától »A biblia női alakjai« cimű nagyobb 
díszmunka, melyet szintén számos kép fog díszíteni. — 
Kikerült a sajtó alól a »Brot. árvaházi Naptár« 1895-ki 
évfolyama gazdag tartalommal, ára 30 kr. — S végül 
itt említjük föl, hogy a M. P. írod. Társaság közkedveltségü 
népies kiadványának, a Koszorú*-nak is négy újabb 
füzete hagyta el a sajtót, úgy hogy a Koszorúnak ez évre 
igért 10 füzete teljesen készen van. — Mindezen érdekes 
kiadványokat sorra fogjuk ismertetni, addig is azonban 
felhívjuk rájok a közönség pártoló figyelmét és örömünket 
fejezzük ki a fölött, hogy népies vallásos irodalmunk ily 
szép lendületnek indult. 

** Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv. 
Gyakorlati oktatás a magyar beszéd elsajátítására, német 
ajkú népiskolák számára írta László Antal, kiadta Krausz 
Ármin fia könyvkereskedése, Budapest—Veszprém 1894, 
ára kemény kötésben 16 kr. — A könyvet egészséges 
elvek alapján, kipróbált módszer szerint, gyakorlott tanító 
készítette. Az olvasmányokra alapított beszélgetések, a szók 
kifejezések, nyelvtani szabályok német fordítása által még 
oly tanító is kiváló eredményt érhet el a könyv által, a 
ki gyengén bírja a magyar nyelvet. A könyv kiállítása 
csinos, tartós papíron, tisztán van nyomatva és jól be 
van kötve. Tanítók, iskolaszékek és gondnokságok 10% 
árkedvezményben részesülnek. Megrendelések Veszprémbe 
a kiadóhoz küldendők. 

** A dadogás gyógyítása. Orvosok, paedagogusok 
és műveltebb olvasó közönség számára írta Boboz József 
siketnéma-iskolai igazgató, e. i. a dadogók budapesti gyógy-
tanfolyamának a vezetője. Budapest, Singer és Wolfner 
könyvkereskedése. 1894. á r a ? — Tudományos alapon 

nyugvó, módszeres leírása annak az eljárásnak, a melylyel 
a beszédbeli fogyatékosságban szenvedők ettől a nagy 
szerencsétlenségtől megszabadíthatok. A hézagpótló könyvre 
felhívjuk az érdeklődők figyelmét. 

** A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából 
megjelent a 77., 78., 79. és 80-ik füzet az ismert alakban 
és díszes kiállításban. A szöveg az Ellenkezesség-Építészeti 
slilus címszavak közötti anyagot közli jeles szakírók gondos 
kidolgozásában. A füzetek kép-mellékletei: Eleségnövények. 
II. III. Építészet. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Az erő 
emblemája. Észak-Amerikai Egyesült Államok (színezett 
térkép). Az ó-budai emelőhid. Esztergom város színes tér-
képe. Élősködő növények, Magyar emlék-érmek. Esztergom 
vármegye színes térképe. Élvezet növényei. Erdei vasútak. 
Európai népviseletek. I. (Gyönyörű színes kép). Az összes 
ismeretek e nagyszabású enciklopédiája megrendelhető a 
kiadó Pallas társaságnál vagy bármely könyvkereskedőnél 
füzetenként 40 krért. 

** Az »Őrálló* szept. 1-én, mint jelentve volt, 
csakugyan újból életre támadt. A mennyire sajnáltuk 
megszűnését, annyira örülünk feltámadásán. Mert az 
»Őrálló« oly cél megvalósítására vállalkozott, mely egye-
temes prot. egyházunknak teljes támogatására érdemes. 
S ezt a célt nemes hévvel, tisztességes fegyverekkel és 
híven szolgálta. Sajnos, hogy a prot. közönség nem eléggé 
méltányolta. No de talán most már jobban fogja. Meg-
csínosodott alakban, változatos tartalommal és igen élén-
ken szerkesztve jelent meg az 1-ső (illetve 54-ik) száma. Csak 
a közönség is nagyobb számban sereglenék az újból ki-
bontott zászló köré. Mi ajánljuk, mert érdemes rá, mert 
szükségünk van rá. A lap szerkesztője dr. Bartha Béla, 
kiadója a »Zemplén* nyomdája Sátoralja-Ujhelyen, hova 
az előfizetési pénzek (félévre 3 frt, negyedévre 1 forint 
50 kr.) küldendők. 

** Egyházi beszéd. Irta s a kis-azari ev. ref. egy-
ház templom-újítási ünnepélyén elmondta Péter Mihály 
h. lelkész. Ára 20 kr. A tiszta jövedelem a kis-azari ref. 
egyház templom-újítási költségeinek fedezésére fordíttatik. 
-— Bibliás szellemű, igaz eszméket hirdető, jól írott be-
széd. Textusa: I. Mózes XXXVII: 18. Főtétele: A tem-
plom Istennek háza és a menyország kapuja. Részei: 
mert itt emelkedik 1-ször a hitnek és 2-szor a szeretet-
nek oltára. 

** Porból lettünk. Két elbeszélés az ifjúság szá-
mára írta Földes Géza, a képeket rajzolta Nagy Lázár. 
Budapest, az író tulajdona. Első elbeszélés: Az őrlői pa-
rasztfiú. Második : A koldus árvája. Csinosan írott, haza-
fias és nemes szellemben tartott erkölcsi elbeszélések. 
Iskolai és ifjúsági könyvtárak részére különösen ajánlható. 
Ára ajánlott posta küldéssel pompás díszkötésben 1 frt 
s kapható a Nemzeti Iskola kiadó-hivatalában. 

** Zur Frage der Civilehe in Ungarn cím alatt 
a »Deutsche Zeitschrift fúr Kirchenrecht« című tekintélyes 
német szakfolyóiratban dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. 
tanár sikerült ismertetést írt a magyarországi egyházpoli-
tikai kérdésekről s külünösen a polgári házasság kérdé-



séről. A közel egy nyomtatott ívre terjedő értekezésből 
külön lenyomat is készült, mely Lapunknak is bekülde-
tett. A sokoldalú kérdést minden jellemző vonásában és 
fázisában híven feltüntető dolgozat megírásával jó és idő-
szerű szolgálatot tett szerző a magyarságnak a német 
irodalomban, mely a legtöbb dolgunkat még most is 
hiányosan és hamis világításban szokta megismerni. Szíve-
sen üdvözöljük a szorgalmas szerzőt e téren, csak folytassa 
tovább, ismertesse, szellőztesse egyházi közéletünk jelen-
tősebb mozzanatait a német közönség előtt. 

** »Néptanítók Zsebnaptára« cím alatt jelent 
meg az 1894/5. tanévre Ember János ismert paedagogus 
szerkesztésében Bornemisza Zoltán vándortanár közre-
működésével a magyar néptanítók részére egy zsebnaptár, 
mely hivatva van, hogy tartalmánál, kiállításánál és olcsó-
ságánál fogva a tanítók között nagy elterjedést nyerjen. 
Valósággal a szükséges dolgokat tartalmazza. A naptári 
részen kívül oly közleményeket tartalmaz, a melyek a 
tanítóval és iskolával a legszorosabb kapcsolatban álla-
nak. Hű tanácsadója a zsebkönyv a tanítónak az iskolai 
adminisztrációval- kapcsolatos s a hivatali állással össze-
függő ügyes-bajos dolgokban. Olyan szükséges ez a tanító-
ságnak, mint bármely vezérkönyv, vagy a birónak a tör-
vénykönyv. A naptár egész vászonba van kötve, oldal-
táskával és ceruzatartóval ellátva. Ára 50 kr. Bérmentve 
postán 55 krajcárért küldi a kiadó Lévai Mór könyv-
nyomdász Ungvárt. A kiállítása nagyon csinos. A naptári 
rész 1894. szeptember hóval kezdődik és 1895. december 
hóig terjed, róm. kath., gör. kath. és zsidó naptári rova-
tokkal. 

** Előfizetési felhivás. A folyó évben »Adventi 
tanítások« címen nyolc adventi tanítást, >A szenvedés 
történetének főbb alakjai« címen pedig 20 böjti tanítást 
kiadni szándékozom. Mindkét munkám hírneves (nagyobb-
részt élő) német egyházi szónokok vázlatai, illetőleg egy-
házi beszédei alapján készült. A forrásul szolgáló vázla-
tok és beszédek választásánál igyekeztem mindig tekintettel 
lenni a magyar nép szellemére. Az átdolgozásban és 
fordításban, csakhogy a magyar nyelv géniuszát meg ne 
sértsem, a lehető legnagyobb szabadsággal jártam el. Igye-
keztem népszerűen, magyarosan írni; sikerült-e törekvé-
sem — a kritika fogja eldönteni ? Tanításaim az ág. hitv. 
evang. egyházban az adventi és böjti időszakban előfor-
duló hétköznapi istenitiszteletek alkalmával, az ev. ref. 
egyházban pedig az adventi és böjti időszakban a vasár-
nap délutáni istenitiszteletek alkalmával egyiránt használ-
hatók és alkalmazhatók. Tanításaim felosztás alapján ké-
szültek. Reménylem, ez nem von le érdemükből semmit. 
Tanításaim közt vannak hosszabbak, rövidebbek: egy né-
hány 15—18 írott oldal, a nagyobb rész 8—9. Az »Ad-
venti tanítások« folyó évi október elején, »A szenvedés 
történetének főbb alakjai* december végén fognak meg-
jelenni. Az előbbinek ára portóval együtt 50 kr., az 
utóbbié 1 frt. A kiadói jogot forrásaim mindegyik szer-
zőjétől és kiadójától külön-külön megszereztem. Hogy a 
nyomatandó példányok száma iránt kellőleg tájékozva 
lehessek, kérem a megrendeléseknek idejekorán való szíves 
bejelentését. Nagy Lajos, evang. s. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A vallás- és közoktatási minisz-

ter szerződési jogánál fogva Lenner Gyulát, a debreceni 
kereskedelmi akadémia tanárát, a rimaszombati egyesült 
prot. főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. — Marton 
Sándor gyönki h. tanárt, a legfiatalabb tanári nemzedék 
e kitűnő tagját, hasonló minőségben a debreceni reform, 
főgimnáziumhoz választották meg. — Dr. Rupp Kornél 
volt szerzetes tanár a budapesti ref. gimnáziumhoz h. 
tanárul alkalmaztatott. — A közoktatási miniszter szer-
ződésszerű jogánál fogva. Zodrinyi Lajos kisújszállási 
főgimnáziumi rajztanárt a soproni evang. főgimnáziumhoz 
rendes rajztanárrá nevezte ki. — A makói ref. egyház-
tanács az üresedésbe jött állásokra tanítónőül Molnár 
Gizella okleveles tanítónőt, a tanítói állásokra Teleki 
Sándor és Kiss János tanyai tanítókat választotta meg. — 
A noszlopi egyház (Pápai egyházmegye) lelkészévé sza-
vazattöbbséggel ifj. Szekeres Mihály győri b. lelkészt, a 
felsö-gelléri egyház lelkipásztorává meghívás útján egy-
hangúlag Gyalokay Béla s. lelkészt, a madi egyház lel-
készévé pedig szinténí meghívás útján egyhangúlag Vályi 
Miklós segédlelkészt választották meg az illető gyüleke-
zetek tagjai. — Barabás Jenő pápai ref. főgimnáziumi 
tanárt a közoktatási miniszter a székely-udvarhelyi állami 
főreáliskola tanárává nevezte ki. — A trencséni evang. 
egyházban hosszas és erős küzdelem után Krizsán Zsig-
mond választatott rendes lelkészszé. 

* Az ág. evang utó-zsinat munkálatait, mint 
félhivatalosan jelentik, Péchy Tamás felügyelő és Karsay 
Sándor püspök, mint zsinati elnökök, csak a napokban 
terjesztették föl királyi szentesítés végett. Evang. körök-
ben, sőt, úgy látszik, politikai körökben is, bizonyos nyug-
talanság támadt a késedelemért, mit az is mutat, hogy 
a késlekedő elnökséget a napi lapokban fölszólították a 
zsinati végzések fölterjesztésére. 

* A gyülekezetek életéből. Hódmezővásárhelyi 
egyházunkban az úgynev. »Jótét egyesület* az 1893-ik 
évben hatodik évi pályafutását tette meg. Beküldött jelen-
tése szerint a tagok száma nem, de intenzív munkássága 
növekedett. Vagyona 4224 frt 6 kr., bevétele 1347 frt 
59 kr. Segélyezett 20 árvát és három tehetetlen felnőttet. 
Tankönyvvel ellátott 41 szegény tanulót 26 frt 16 kr. 
értékben, ruhával segített 58 tanulót 204 frt 88 kr. ér-
tékben. Az egyesület javára nagyobb adományokat tettek: 
Tóth Károly nyug. lelkész 30 frt 52 krt, Pollák Sándor 
kereskedő 100 frtot, Petrecz Pál 10 frtot, özv. Faragó 
Sámuelné 20 frtot. A szép célt szolgáló egyesület elnöke 
Szeremley Sámuel h.-m.-vásárhelyi lelkész. 

* Főgimnáziumaink köréből. A késmárki evang. 
főgimnázium »kegyuri választmánya* Tátray Gergely 
felügyelő elnöklete alatt tartott legutóbbi közgyűlésen a 
tanárikar kérelmére elhatározta, hogy tanárai az országos 
tanári nyugdíjintézetbe beléphessenek. A főgimnázium 
igazgatójává ismét Zvirinyi Sándor eddigi igazgatót 



választották meg, — A szászvárosi ref, főgimnáziumban 
a két újonnan választott tanár, u. m. dr. Dózsa József 
és Halmágyi Antal, szept. 4-én a tanév ünnepélyes meg-
nyitása alkalmával tartották meg székfoglaló beszédeiket. 

* Tiszáninneni egyházkerületünk új fó'gond-
noka, mint beavatott körökben biztosra veszik, báró Vay 
Béla v. b. t. tanácsos, borsodmegyei főispán, az alsó-
borsodi egyházmegye gondnoka lesz. A választás ünne-
pélyesebbé tétele végett, a beérkezett szavazatokat majd 
csak Nagy-Kaposon az őszi egyházkerületi közgyűlés al-
kalmával bontják föl. 

* A hercegprimás és a > Magyar Állam« között 
szakításra került a dolog. Vaszary is megunta már a 
dühöngő pápista újság otrombaságait, a lapot kitiltotta 
a primási palotából, a szerkesztőség meg »tekintettel a 
prímás ismert szorult helyzetére* visszaküldte az előfizetés 
fennlevő részét (7 frt 50 krt), mit a primás az első kol-
dusnak adott e szavakkal: Imádkozzál a bűnösökért! — 
Annyi bizonyos, hogy a »M. Á.« teljesen rászolgált erre 
a leckére. Csak az a különös, mint az »Őrálló« is meg-
jegyzi, hogy az a pápás újság, melynek homlokán két 
csalatkozhatlan pápa áldása is ott díszeleg, jövőre hiányozni 
fog a primás aulájából! 

* Premontrei tanárok internátusa Budapesten. 
A premontrei rend a szerzet azon tagjai számára, a kik 
az egyetemet látogatják, Budapesten internátust létesít. 
A rend főnöke, Benedek Ferenc jászói prépost, Fábry 
Emil premontrei kanonokot bízta meg, hogy a szerzet 
részére alkalmas házat vásároljon. Az internátüs részére 
a Mária-utcában szemeltek ki egy épületet, melyben a folyó 
iskolai évben már hét növendék-pap és három felügyelő 
kanonok fog lakni. — Bizony ez a leghelyesebb módja 
annak, hogy az egyházi tanárok tudományos képzésben 
és jó egyházias nevelésben részesüljenek. Évek óta sür-
getjük a tanárképzés és nevelésnek ezt a célra vezető 
módját prot. egyházunkban, de mindez ideig még csak 
kiáltó szó vagyunk a pusztában. Már pedig, ha az egyház 
középiskolákat tart fenn, akkor arról is gondoskodnia kell, 
hogy azokba prot. szellemben nevelt tanárokat állíthasson 
be. A már égetővé vált tanárszükség talán meggyőz ennek 
is a szükségességéről. 

* A római kath. és gör. kel. egyház uniója. 
Rómából írják: Leó pápa legközelebb a Vatikánban érte-
kezletet fog tartani, a melyhez a keleti egyházak pátriár-
káit és érsekeit szintén meghívták. Az értekezlet tanács-
kozni fog azokról, melyek mellett lehetséges lenne a nem-
Icatholikus egyházakat a pápa pontifikátusa alatt egyesí-
teni. A pápa e tekintetben a következő indítványt szán-
dékozik az értekezlet elé terjeszteni. A pápa követeli, 
hogy az egyházak fejének elismertessék. Ezzel szemben 
azonban a keleti egyházaknak megengedi nyelvük, a 
dogmák és a külső sajátosságok fentartását. Vatikáni 
körökben remélik, hogy ez az akció, melyet már régebben 
elkészítettek, sikerrel fog járni. Mi kételkedünk benne. 
Elismerjük, hogy a gondolat óriási, bár nem mai keletű ; 
tudjuk, hogy római szempontból nagyfontosságú; de azt 

is tudjuk, hogy a gör. keleti egyházak leghatalmasabb 
részére, az orosz egyházra nézve dogmatikai, de amellett 
erősen politikai kérdés is. Már pedig Oroszország mind 
dogmatikailag, mind politikailag a legnagyobb ellenese a róm. 
propagandának. Hogy engednék át oly könnyen a cárok 
az ő cezaropapizmusokat Bómának! De azért méltó érdek 
lődéssel nézünk elébe Leó pápa e legújabb egyházpoli-
tikai akciójának. 

* A debreceni református árvaalap ügye végre-
valahára eldőlt. Debrecen város Mária Terézia idejében 
a háború költségeire 30,000 forintot adott kölcsön a hadi 
kincstárnak. Mikor ez a kölcsönt vissza akarta fizetni, 
a debreceni hűséges alattvalók nem fogadták el, hanem 
a királynő rendelkezésére bocsátották az egész összeget. 
Mária Terézia pedig a város kezelésére bízta, hogy ne-
veljen belőle kath. árvagyermekeket. A kálvinista város 
megijedt a katholikus vallás céljait szolgáló alapítványtól 
s nagy nehezen kieszközölt annyi változtatást, hogy az 
alapítvány felerészben kath., felerészben protestáns árva-
ház alapítására gyümölcsöztessék, A későbbi helytartó-
tanácsok, udvari kancelláriák és kath. vallású kir. biz-
tosok az alapítványt kizárólag kath. árvák nevelésére 
követelték; ebből hosszú, éles küzdelem támadt. A város 
szívósan tiltakozott e törekvés ellen, — mialatt az alap-
tőke szépen felszaporodott. Végre 1860-ban ő felsége úgy 
döntött, hogy az időközben 236 ezer frtra gyűlt alap 
felét a kath., másik felét pedig a prot. árvaházra fordít-
sák az illető felekezetek. A kath. egyház el is vette a 
neki ítélt részt, meg átvette a régi kerületi tábla házát, 
melyben megnyitotta a Theresianum nevű árvaházat. Sem 
a városnak, sem a reform, egyháznak nem tetszett ez a 
megosztás; a református egyház nem is vette át az alap 
fele részét, hanem a város kezelése alatt hagyta. A város 
azóta az országgyűléshez intézett feliratával is próbálta 
másként megoldatni a kérdést, de sikertelenül. A város 
az egész alap községi jellegét vitatta s az árvákat a fele-
kezetek lélekszám-aránya szerint akarta segélyezni abból. 
A ref. egyház látván a Theresianum virágzását s azt, 
hogy prot. árvagyermekek át térítésére is felhasználják oly-
kor, míg a város kezelése alatt lévő tőkéből segélyezett 
ref. árvák vallásos szellemben nevelésére a város nincs, 
nem is lehet tekintettel — kérte az illető résznek kiadá-
sát. A tanács olyan feltételek mellett, melyek igen nagy 
befolyást biztosítottak volna a városnak az alap további 
kezelésére, javasolta a kiadást. A közgyűlés óriási több-
sége pedig e feltételek nélkül határozta el a most már 
300,000 forintot tevő tőkének kiadását a debreceni két 
prot. felekezetnek lélekszám-arány szerint. A határozat 
a király döntése alá került, a ki beleegyezését adta a 
kiadáshoz s a belügyminisztert bizta meg az ügy további 
tárgyalásával, a miniszter előterjesztése értelmében. A 
belügyminiszter közelebb írt le a városhoz s tudatta, hogy 
a közgyűlési határozatot jóváhagyta, azon hozzáadással, 
hogy a két protestáns egyház által szabályszerű alapító-
levelek állíttassanak ki s az alap kezeléséről a városi 
hatóság útján, hová minden év végén szabályszerű szám-



adási kivonatok terjesztessenek fel. Az alapból mintegy 
290.000 frt illeti a református egyházat, melynek ezen 
kívül még 50,000 frt külön árvatartó alapja van. 

* A hercegprimás intelmei. Az esztergom-fő-
egy'názmegyei papság lelki gyakorlatainak végeztével a 
a hercegprimás beszédet intézett a nagy számmal össze-
gyűlt papsághoz. A nagyérdekű beszédben a hercegprimás 
arra intette a papságot, hogy térjen vissza hivatasához. 
mondván a politikáról: »a téli nap is világít, fénylik, de 
nem élhet, nem melegít«. Majd szólt a papi hivatásról s 
oda konkludált; hogy nem volt méltó csak egy óráig 
viselni azt a közjogi méltóságot, mely egyházi állásához 
kötve van, ha a haza bármi jogaiból tudva és akarva, 
csak egyet is feladna ? Majd beszélt arról mily előzmények 
után foglalta el a primási széket s kijelentette, hogy a 
primásság ideje alatt egyetlen egy lépést sem tett egyházi 
ügyekben, a római szentszék előleges beleegyezése nélkül. 

* A debreceni tanszerkiáll ítás berekesztése. Az 
orsz. iskolaszerkiállítást szept. 2-án nagy ünnepséggel bezár-
ták. Az ünnep a ref. főiskola dísztermében folyt le. Csiky L , 
mint a kiállítási bizottság elnöke, méltatta az elért nagy-
szerű eredményt. Összesen 646 kiállító volt, kik közt 
172 jutalmat osztottak ki. A kiállítást 8000 idegen láto-
gatta meg. A tiszta jövedelem előre láthatólag 1000 frt, 
mely alapját fogja képezni egy állandó iskolaszer-múzeum-
nak. Ezután Kiss Áron mondott beszédet, melyben jelezte, 
hogy a milléniumkor még nagyobb szabású kiállítás ren-
dezése van tervbe véve. Utána Simonffy polgármester 
tartott beszédet, melyben a város nevében elismerését 
fejezi ki a kiállítás buzgó rendezői előtt. Ezután a kiál-
lítást bezárták. 

* Az alsóborsodi ev. reí. egyházmegye augusz-
tus 30-án tartotta őszi rendes közgyűlését Miskolcon. Jelen 
volt többek között Zelenka Pál ág. ev. püspök is. Vay 
Béla báró egyházmegyei gondnok a tagokat üdvözölvén, 
a gyűlést Tóth Dániel esperes imája után megnyitotta. 
Tóth Dániel az új esperes eszmékben gazdag beszéddel 
foglalta el esperesi állását. Többek közt ezeket mondta: 
>Minden kétségen felül áll az az igazság, hogy az egy-
házi társulatok, bár isteni eredetűek, nem vonhatják el 
magukat a korszellem és az emberiséget átalakító ural-
kodó eszmék hatása alól. Ma a központosítás az ural-
kodó eszme. Az egyházak is nem önállóan működő tes-
tületek többé, hanem az állam céljait szolgáló intézmények.« 
Majd hosszasan bírálja az egyházpolitikai kérdéseket, me-
lyeket a szentesítés alá terjesztendő törvényjavaslatokkal 
megoldottnak nem tekint. »Az államhatalom fél úton meg 
nem állhat. Előbb-utóbb el kell jönni az időnek, midőn 
az 1848. évi XX. t.-cikket fogják végrehajtania Hosszú 
vitára adott okot a szuplikáció miatt a sárospataki főiskola 
részére megajánlandó évi segély elintézésének kérdése. 
Az egyházkerület az alsó-borsódi egyházmegyéjére 520 frtot 
vetett ki. Többek hozzászólása után azt határozták el. 
hogy az egyházmegye megszavazza a rá kivetett összeget, 
bár nem szívesen, egyszersmind Vay Béla báró indítvá-
nyára felhívja a kerület figyelmét arra, hogy nem látná-e 

iit az idejét annak, hogy a sárospataki főiskola jogi fakul-
tását beszüntessék, vagy az államnak átadják. Azután 
még a lelkész Özvegy és árva gyámintézetnek alapszabály-
tervezetét intézték el és több tanítót erősítettek be állá-
saikba. 

* Iskolai aranykönyv. Báró Eötvös Loránd köz-
oktatási miniszter a debreceni református kollégiumnak 
500, a debreceni reáliskolának 250, a debreceni római kath. 
gimnáziumnak szintén 250 frtot adományozott, hogy e 
pénzen a tanszerkiállítás emlékére tanszereket vásároljanak. 

* Az eperjesi evang. theologiai intézetben az 
1894/5-ik év első felében előadandó tárgyak és tar-
tandó seminariumok. Uj szöv. görög ny. I. évf. heti 2 órá-
ban. Előadó: Mayer Endre Héber nyelv I. évf. h. 3 ó. 
Előadó tanár: Csengey Gusztáv. Latin nyelv I.— IV. évf. 
h. 1 ó. E. t. Hörk József. Német ny. I. évf. h. 1 ó. E. t 
dr. Szlávik Mátyás. Biblia tót ny. 1. évf. h. 1. ó. E. t. Mayer 
Endre. Ugyanaz a 11. évf. h. 1. ó. Mayer Endre. Bölcsészet 
történet I. évf. h. 4 óra E. t. dr. Szlávik Mátyás. Nevelés-
tan és Methodika I. II. évf. h. 4 ó. E. t. Hörk J. Ency-
clopédia I. évf. h. 4. ó. E. t. dr. Szlávik Mátyás. Egyete-
mes egyháztört., (újkor) I. II. évf. h. 4 ó. Csengey G. 
Hermeneutika I. évf. h. 1. ó. Mayer Endre. Uj szöv. 
írásmagy. (János ev.) II. IV. évf. h. 4. ó. Mayer Endre. 
Ó szöv. irásmagy. II.—IV. évf. h. 3 ó. Csengey G. Jézus 
élete IIT. IV. évf. h. 3. ó. E. t. Mayer E. Erkölcstan Ili.— 
IV. évf. h. 4. ó. E. t. dr. Szlávik Mátyás Symbolika III. 
IV. évf. h. 2 ó. E. t. dr. Szlávik M. Egyházjog III. évf. 
h. 4 ó. E. t. Hörk J. Gyakorlati írásmagy. I.—IV. évf. 
h. 1 ó. Hörk J. Új szöv. exeg. seminarium II.—IV. évf. 
h. 1 ó. V. t. Mayer E. 0 szöv. exeg. sémin. II.—IV. évf. 
h. 1 ó. V. t. Csengey G. Systematika theol. sémin. III.— 
IV. Évf. h. 1 ó. V. t. dr. Szlávik M. Homiletikai sémin. 
I.—IV. évf. h. 1. ó. v. t. Hörk J. Liturgikai és katechet. 
sémin. I.—IV. évf. h. 1 ó. V. t. Hörk J. Egvházi ének 
I— IV. évf. h. 2 ó. V. t. Mik ölik Gyula. Testgyakorlatok 
I.—IV. évf. h. 1 ó. Husz Ármin. — Mayer Endre, theol. 
dékán. 

* Gyilkos lelkész. Franciaországban, Lavalban 
Bruncau abbé meggyilkolta Tricot plebánust, a miért őt 
az esküdtszék halálra ítélte. A kivégzés a napokban tör-
tént meg francia módon, gilotinnal. Ez alkalomból a Temps 
felsorol néhány lelkészt, a kiket francia törvényszék nagy 
bűntettekért halálra ítélt. Századunkban Franciaországban 
csak Berger abbét végezték ki, a ki 1857-ben a tem-
plomban gyilkolta meg a párisi érseket. Minguett abbét, 
a ki egy fiatal asszonyt gyilkolt meg, 1822-ben »in con-
tumaciam* ítélték halálra, mert sikerült megszöknie. — 
Delacollonge abbét, a ki 1836-ban a kedvesét ölte meg, 
élethossziglan való kényszermunkára Ítélték. — Az »ordo« 
eltörölhetetlen szentsége nem igen volt hatályos ezeken 
a férfiakon! 

* Gyászrovat. Viski Zsigmond kalota-szentkirálvi 
református lelkész 55 éves korában, augusztus 31-én 
Kalota-Szentkirályon elhunyt. Béke hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 
A budapesti theol. konviktusra az 1894. évi 

egyházlátogatáskor a felsőbaranyai egyházmegyéből e Lap 
31-ik számában közölt adakozások kimutatása következő-
leg helyesbíttetik: Vas Molnár István csepeli lelkész 2 frt, 
Bajó Károly gordisai lelkész 4 frt, Borbély László ipacsfai 



lelkész 4 frt, Hoffer Károly kis-harsányi lelkész 5 frt, 
Molnár István kis-szentmártoni lelkész 3 frt, Kovács 
Sándor kovacshidai lelkész 4 frt, Horváth Gyula tésenfai 
lelkész 2 frt, Gödöllőy József magyarpeterdi lelkész 4 frt, 
Rónádfa egyház 50 kr, Szarka János leikész 1 forint, 
(ehelyett a.kimutatásban másod ízben említtetik Büdösfa) 
Barthalos Ödön sósvertikei lelkész 2 frt. Kis-Csány, 1894. 
augusztus 12. Dányi Gábor, esperes. 

A protestáns országos árvaházra a felső-baranyai 
ref. egyházmegyében az 1894-ik évi egyházlátogatás al-
kalmával az egyházak, lelkészek és tanítók következő 
adományokat tettek: Aderjás egyház 50 kr., Mészáros 
István lelkész 50 kr., Páprád egyház 30 kr., Czún egy-
ház 50 kr., Horvát Pál lelkész 50 kr., Csehi egyház 50 kr., 
Araes Gyula lelkész 50 kr., Barla Dániel tanító 10 kr., 
Csepel egyház 50 kr., Molnár István lelkész 50 kr., Szigeti 
Károly tanító 20 kr., Dráva-Palkonya egyház 1 frt, Szabó 
József lelkész 50 kr., Dráva-Szabolcs egyház 20 kr., Nagy 
István tanító 20 kr., Gordisa egyház 50 kr., Bajó Károly 
lelkész 50 kr., Biczó Ferencz tanító 30 kr., Gyüd egy-
ház 50 kr., Turi Lajos lelkész 1 frt, Lezsetár Sándor 
tanító 20 kr., Haraszti egyház 20 kr., Svarkay Lajos lel-
kész 50 kr., Molnár Béla tanító 10 kr., Szűcs Sándor 
harkányi lelkész 50 kr., Kincses Endre tanító 30 kr., 
Hidvég egyház 50 kr , Szűcs László lelkész 30 kr., Ipacsfa 
egyház 20 kr., Borbély László lelkész 20 kr., Kémes 
egyház 50 kr., Vágó Lajos lelkész 30 kr., Vitányi Sándor 
tanító 50 kr., Piski egyház 50 kr., Kis-Csány-Oszró egy-
ház 40 kr., Dányi Gábor lelkész 1 frt, Sütő László ta-
nító 40 kr., Kis-Harsány egyház 50 kr., Hoffer Károly 
lelkész 1 frt, Hegedűs Titusz tanító 20 kr,, Kis-Szent-
Márton egyház 20 kr., Molnár István lelkész 50 kr., 
Kórós egyház 50 kr., Nagy Imre lelkész 50 kr., Kovács-
hida egyház 50 kr., Márfa egyház 1 frt. Bóna Sándor 
lelkész 50 kr., Domby V. nagyfalui lelkész 1 frt 60 kr., 
Várady Gyula tanító 50 kr., Borzay beremendi tanító 50 kr., 
Nagy-Harsány egyház 50 kr., Iványos Samu lelkész 1 frt, 
Makai Márton tanító 20 kr., Czucz Lajos lelkész 1 frt, 
Beregszászi Gusztáv lelkész 50 kr., Biczó Lajos tanító 
20 kr., Sámod egyház 30 kr., Sógor Endre lelkész 20 kr., 
Siklós egyház 1 frt, Szűcs Dániel tanító 1 frt 30 kr., 
Szaporca egyház 50 kr., Szalay Ferenc lelkész 50 kr., 
Üveges Sándor tanító 20 kr., Szerdahely egyház 50 kr., 
Badicz György lelkész 50 kr., Terehegy egyház 50 kr., 
Kovács Antal lelkész 2 frt, Varga János tanító 20 kr., 
Tésenfa egyház 30 kr., Horváth Gyula lelkész 20 kr., 
Vaiszló egyház 50 kr., Bátory István lelkész 1 frt, Be-
sence egyház 50 kr., Beczefa egyház 50 kr., Munkácsi 
Lajos 50 kr., belvárdi lelkész 30 kr.. Bogdása egyház 
50 kr., Horvát József lelkész 50 kr., Ürögdi József ta-
nító 30 kr., Markócz egyház 20 kr., Sütő Pál tanító 30 kr., 
Botyka egyház 50 kr., Füstös János lelkész 50 kr., Kis-
Peterd egyház 50 kr., Kecskeméthy József tanító 50 kr., 
Büdösfa egyház 30 kr , Biczó Ferencz lelkész 20 kr., Tót 
Pál tanító 20 kr., Csarnota egyház 50 kr., Szentgyörgyi 
József lelkész 50 kr., Dancsháza egyház 1 frt, Kossá 
János lelkész 50 kr., Dráva-Fok egyház 1 frt, Toronyai 
József lelkész 1 frt, Garzó Pál tanító 20 kr., Kis Lajos 
gerei lelkész 50 kr., Hiricsi egyház 50 kr., Iványi egyház 
50 kr., Kimity László leik. 50 kr., Hódos János tan. 30 kr., 
Kákics egyház 50 kr., Kis József leik. 50 kr., Füstös Mihály 
tanító 30 kr., Morócsa egyház 20 kr., Varga Pál tanító 
30 kr., Katádfa egyház 50 kr., Józan Sándor lelkész 50 kr., 
Kis-Tótfalu egyház 50 kr., Máté Balázs lelkész 50 kr., 
Luzsok egyház 50 kr., Fejes Sándor lelkész 50 kr., Nagy-
Csány egyház 50 kr., M.-Mecske egyház 50 kr., Nagy 

Imre lelkész 1 frt, Gödöllei József m.-peterdi lelkész 1. frt, 
N.-Peterd egyház 50 kr., Farkas Emil lelkész 50 kr., 
Morvái Ferenc lelkész alapítv. utáni két évi kamat 12 frt, 
Okorág egyház 50 kr., Fejér Ambrus lelkész 50 kr., 
Monos-Okor egyház 50 kr., Piskó egyház 1 frt, Losonczy 
Ferenc tanító 20 kr., Kemse egyház 50 kr., Hetesy Ká-
roly tanító 20 kr., Szarka János rónádfai lelkész 50 kr., 
Sellye egyház 50 kr., Bosznay Sándor lelkész 50 kr., 
Sós-Vertike egyház 50 kr., Barthalos Ödön lelkész 50 kr., 
Kovács Bálint szavai leik. 50 kr., Bíró János tanító 30 kr., 
Szent-Erzsébet egyház 50 kr., Szőllősi Antal leik. 50 kr., 
Tótkeresztúr egyház 20 kr., Turony egyház 50 krajcár, 
Lukács Sándor lelkész 50 kr,, Uj-Mindszent egyház 20 kr., 
Sárközy Sándor 50 kr., Cz.-Bogád egyház 20 kr., Vej ti 
egyház 50 kr , Barsy Miklós lelkész 50 kr., Varga István 
tanító 20 kr., Viszló egyház 50 kr., Ambrus József lel-
kész 50 kr., Lukács Ferenc tanító 50 kr., Zaláta egyház 
50 kr., Nagy Bertalan lelkész 50 kr., Somogyi Pál tanító 
50 kr, büdösfai konfirmándusoktól 2 frt 11 kr. Bisse egy-
ház 1 frt, Nagy István lelkész 1 frt, Lukács Sándor 20 kr. 
Főösszeg: 89 forint 41 kr, azaz: nyolcvankilenc forint 
negyvenegy kr. o. ért. Kis-Csány, 1894. június 25-dikén. 
Dányi Gábor esperes. 

Pályázat tanári állásra. 
A kecskeméti ev. ref. főgimnáziumban egy magyar-

latin nyelv és irodalmi, esetleg classica-jjhilologiai tan-
székre pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak középiskolai oklevéllel bíró, vagy a 
középiskolai törvény 29. §-a értelmében a képesítő vizsgálat 
alól felmentett egyének, kik azonnal rendes tanárokul 
alkalmaztatnak. 

Pályavégzett tanárjelöltek is pályázhatnak, kik azon-
ban csak helyettes tanárokul alkalmaztatnak s 1—3 év 
alatt oklevelet szerezni tartoznak, ha ezt megszerezték s 
ezalatt hivatásuknak kellőleg megfeleltek, azonnal rendes 
tanárokká mozdíttathatnak elő. 

Bendes tanár javadalma 1000 frt törzsfizetés, 200 frt 
lakbér és 50 frt ötödéves korpótlék. Helyettes tanár fize-
tése 800 frt. Mindakettő évnegyedi részletekben előre fizetve. 

Kilátás van a tanári fizetések javítására. 
A megválasztott tanár, az egyházi törvények 469. §-a 

értelmében heti 20 óránál többre nem kötelezhető s jogos 
és kötelezett tagja a dunameliéki ref. egyházkerületi, ille-
tőleg a valósulás küszöbén álló országos tanári nyűg- és 
gyámintézetnek, mivel a fentartó testület az országos 
nyűg- és gyámintézetbe lépését bejelentette. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
A megválasztott tanár állását azonnal elfoglalni 

köteles. 
Pályázni óhajtók keresztelő levéllel, tanári oklevéllel, 

eddigi működésüket, továbbá katonai szolgálati viszonyu-
kat igazoló okmánynyal felszerelt kérvényüket as egyház-
tanácshoz címezve f . évi szeptember hó 15-ig bezárólag 
alólírotthoz küldjék be. 

Kecskemét, 1894. szept. 3. 
Katona Mihály, 

főgimnáziumi igazgató. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Harminche ted ik évfolyaiii . 37-dik száni. Budapest, 18ÍM. szeptember 13. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S/erUesasfíísíjí : 
IX. kerület, I'ij/u-utca 23. szám, hová a kéziratok 

ciirizendők. 
Kiatitf-Iiivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendük. 

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 érre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Értsük meg egymást. 
II. 

Nagy Imre t. lelkósztársam ismeretes cikké-
ben kihívja a fővárosi szemlélőket faluhelyre s 
rámutatván az ott tapasztalt szép rendre és vi-
rágzó egyházi életre, »bátran el meri mondani, 
hogy a legtöbb magyarhoni református kis egyház-
ban n oly fokon áll az egyházi élet, mint nála 
Kóróson E vallomásból mindenek előtt az követ-
kezik, hogy egy nagyon optimistikus lélek is, a 
mikor nagyon kedvező színekkel akarja rajzolni 
egyházunk jelenét, csak a »kiscc egyházakról mer 
szólani (arról se' mindről, csak a legtöbbről), a 
mivel hallgatólag maga is elismeri, hogy a nagy 
egyházakban tényleg nagy a baj és sok a gyó-
gyítani való, vérző seb. Úgy látszik, t. lelkész-
társam tud arról, hogy városi egyházakban az 
intelligens férfiak, még ha presbyterek is, nem 
igen járnak az Isten házába s ha nagy ünnepen 
elmennek is — kivéve a kiveendőket — bizony 
nem azért mennek, hogy a keresztyén életre 
erőt merítsenek s példájuk annyira ragadós, hogy 
sok helyen még jó templombajáró paraszt em-
berek is, ha egyszer városi atyák lettek, szé-
gyenlik a templomba járást s félbehagyják azt. 
T. lelkésztársam tud arról is, hogy a hol a refor-
mátusság nagy sereget tesz is ki, ott is az uri 
nők — megint némi kivételekkel — keresztyén, 
evangéliumi szellemű tevékenységben részt nem 
vesznek s az isteni tiszteleteken, még ha tudná-
nak is, nem énekelnek, mert ez kiment a divat-
ból, hanem pápista módra imádságos könyvet 
forgatnak, ele minden esetre teljesen passzív 
szerepet játszanak. T. lelkésztársam bizonyára 
tud arról a nagy erkölcsi bajról is, a mely nagy 
városokban az ifjak életét megmérgezi, a cselé-
deket, sőt már nemcsak azokat, hanem sok 
más lányt is tönkre tesz és a civilizált társa-
dalom kebelében ezer meg ezer lelket a bűn 
posványába von ós ott is tart ós tudja, hogy e 

nagy baj ellen a református nagy egyházak ener-
gikus harcot nem kezdenek. Es végül t. lelkész-
társam úgy látszik arról is tud, hogy nagy váro-
sokban nagy tömegek nemcsak a Krisztustól, 
ele az egyháztól is elidegenedtek már. Ezért opti-
mistikus felszárnyalásában is óvatosan csak a 
»kis« egyházakat meri dicsőíteni. 

De nem addig van ám az t. lelkésztársam! 
Ha Önök látták a nagy egyházak bajait, mért 
nem gondoskodtak azok orvoslásáról? Egyház-
megyéken mért nem indítottak mozgalmat a 
nagy egyházakban tapasztalható sebek gyógyítása 
végett? Egyházkerületeken, a hova a kis egy-
házak lelkészei és presbyteriumai szintén elér-
nek hatásukkal, miért nem tettek indítványokat 
a nagy egyházak felvirágoztatására? Miért nem 
vitték keresztül, hogy a nagy egyházak minél 
több, a nagy számnak megfelelő munkást, lel-
készt, állandó vallástanárt, belmisszionáriust fog-
lalkoztassanak s alkalmas egyesületeket szer-
vezzenek az eltévelyedettek visszaéclesítósére, 
megjavítására és megmentésére? Nem fájt Önök-
nek (azért mondom, hogy Önök, mert N. I. 
t. lelkésztársam azt sejteti, hogy a cikkében ki-
fejezett nézetekkel sokan egyetértenek), hogy a 
nagy egyházakban annyi ember vész el az evan-
géliumra s a jó erkölcsökre nézve? Nem gon-
dolták meg Önök, hogy a városokból a bűn 
kiszivárog a falukra is, s hogy egyebet ne mond-
jak, az elbukott, megcsalt s a társadalom és az 
egyház által cserben hagyott nők a könnyen-
ólóst, a fényűzést, a paráznaságot elviszik a vá-
rosokból Magyarország minden részébe s a magas 
rendőrség még segíti őket, persze akaratlanul, 
a romlás üszkének széthordásában, mert lakó-
helyeikre toloncoltatja őket s ha kérdezzük mi-
kor? akkor, a mikor már bűnös voltuk az illető 
város csendjére és rendjére nézve nagy veszedelem-
mel jár? 

Már engedjen meg t. lelkésztársam, csak a 
krisztusi magas mértéket kell alkalmaznunk és 



azután kitűnik, hogy bizony faluhelyen sem állhat 
olyan magas fokon a keresztyén élet; mert ha 
állana, akkor ások a kis egyházak és azok lelkészei 
az egyház szervezése által nekik juttatott befolyást 
a városi egyházak bajainak orvoslására nézve érvé-
nyesítették volna. 

De hát tekintsünk el ettől ! Nézzük meg azt 
a képet, a melyet Nagy Imre t. lelkésztársam 
optimistikus tollával vagy ecsetével a falusi gyü-
lekezetekről rajzol. Elbámul az ember, a mikor 
e képet megtekinti, mert hiszen maga a festő 
húzott rá olyan vonásokat, a melyek eltorzítják. 

Elmondja t. lelkésztársam, hogy nála is, 
máshol is, a hívek eljárnak a templomba, veszik 
az Úrvacsorát szorgalmasan, hisznek a gondvi-
selő Istenben, s a lelkészek folyton az egyház 
és a hitélet kérdéseiről beszélgetnek stb. Az 
ember szinte éled egész addig, a míg arról hall, 
hogy sok egyházban magzatelhajtás divatozik, 
hogy a terhet viselni a hívek nem bírják, s a 
lelkészek, a mikor teszem a magzatelhajtás bűnét 
akarják orvosolni, hát feljelentik az illetőket a 
világi hatóságnak ós N. I. t. lelkésztársam még 
a fölött is panaszkodik, hogy a világi hatóság 
erélyesebb kezet nem nyújt ama nagy bűn 
leküzdésére. No, szép keresztyén élet ez, kérem 
alássan ! Igazán méltó, hogy az ember ezt látva, 
orcáját két kezébe rejtse el s keservesen meg-
sirassa a magyar nemzet pusztulását és ekként 
öntse ki bánatát Isten előtt: 

Miért vetsz minket így el Úr Isten?! 
Mire haragszol mi reánk ennyire? 
Míglen gerjedez haragodnak tüze 
Juhaidnak nyájára ily igen?! 

lliszen épen az a nagy bajunk nekünk, 
t. lelkésztársam, hogy dacára a sok templomba-
járásnak, Úrvacsoraosztásnak, egyházkelők szép 
szokásának, a keresztyén életnek nincs ereje és 
a Krisztussal való közösség hiányzik. Ki tetszik 
számítani, hogy ott évenként hányan vesznek 
Úrvacsorát s örömmel tetszik felkiáltani, hogy 
ott a hívek révenként egy szernél többször emlékez-
nek meg az ö Megváltójuk haláláról«. Rettenetes 
dolog ! Hiszen a keresztyén életnek ABC-je, hogy 
a keresztyén ember minden nap megemlékezzék 
az ő Megváltójának haláláról is, meg más ma-
gasságos cselekedeteiről is, sőt azokból minden 
nap erőt, vigasztalást és hitet merítsen. Hiszen 
a Megváltó velünk van minden napon és táplál 
bennünket vagy legalább kész táplálni az ő halála 
és feltámadása javaival! Szegény kórósiak, ti pedig 
mind erről, úgy látszik, semmit nem tudtok, ós 
azt sem tudjátok, hogy az Úrvacsora nemcsak 
emlékeztető, hanem a Krisztussal való folytonos 
ós állandó közösségnek erősítője! 

A legnagyobb baj különben az, hogy azt 
hiszitek, hogy keresztyén életet éltek, keresztyén 
hit hatja át a sziveteket és mindezzel össze-
egyeztethetőnek tartjátok a magzatelhajtást. Fáj-
dalom, a chablon úgy látszik, ti rajtatok is erőt 
vett. Úgy jártatok, mint azok, a kik szintén el-
mennek ugyan a templomba, veszik az Úrva-
csorát, de a templom után úgy káromkodnak 
mint a jégeső vagy elmennek pinceszerre s ott 
részegeskednek. 

Annyi bizonyos, hogy Nagy Imre t. lelkész-
társam, ha akarta volna sem mondhatott volna 
súlyosabb ítéletet a falusi gyülekezetek felett. 
Jusson csak eszébe t. lelkésztársamnak, hogy a 
XVI. században mi kifogásokat emeltek a refor-
mátorok. Nem arról panaszkodtak, hogy a nép 
nem járt templomba s nem veszi az Úrvacsorát. 
Hanem arról, hogy hite nem tiszta, nem öntuda-
tos, nem hat ki jótékonyan erkölcsi életére ós 
Nagy Imre t. lelkósztársam cikkében kimutatta, 
hogy protestáns formában is beleeshetnek az 
emberek azokba a bűnökbe, a miket különben 
pápista bűnöknek szoktunk tartani. E bűnök 
igája alatt az ember külsőleg végzi a vallásos 
szertartásokat, uralma alatt áll némely vallásos 
tanoknak, ele a személyes és élő hit szivéből 
kiköltözött vagy oda be sem költözött. Ilyen álla-
potban vannak mindazok, a kik eljárnak a tem-
plomba, de a magzatelhajtást, részegséget, károm-
kodást, a lelkésznek szemetes búzával való fize-
tését, választásoknál a szavazatok eladását már 
egészen megszokták. 

De bár Nagy Imre t. lelkésztársam nagyon 
erősen rámutatott arra a bajra, a mi a magyar-
honi református és nem református, kis és nagy 
egyházaknak egyaránt nagy baja, mégis a leg-
súlyosabb vádat saját maga ós lelkésztársai ellen 
emelte. Erről azonban majd külön szólok, sőt 
meg lehet, több cikkben is szólok, mert azok 
a nyilatkozatok, a melyeket Nagy Imre t. lelkész-
társam a parasztpapokról, a hívek megterhelte-
tóséről s az állami hatóság igénybevételéről tesz, 
oly bajokat tárnak fel, a melyekkel hamarosan 
végezni nem lehet. De külön szólok e dolgokról 
azért is, mert a mikor igyekezem kimutatni, 
hogy Nagy Imre tisztelt lelkósztársam az, a KI 
úgy tüntetven fel magát, mint a ki nagyon sok 
falusi pap nézetét tolmácsolja, emel vádakat a 
falusi papok ellen, másfelől igyekezni fogok rá-
mutatni arra is, hogy engem és azokat, a kik 
velem egy úton járnak, nemcsak a Krisztus iránt 
köteles engedelmesség, nemcsak az Isten igéjé-
nek tekintélye, nemcsak a hívek jólétére és igaz 
boldogságára irányzott törekvés vezérel, hanem 
a falusi és másféle papok iránt érzett igaz sze-
retet és az a tudat is, hogy a falusi papok sor-



sán enyhíteni, állásuk magasztos voltáról min-
deneket meggyőzni, nekik a szellemi és anyagi 
elismerést megszerezni csak a hitélet gyökeres 
megújítása által lehet, a mely megújításnak első 
feltótele természetesen a hibák őszinte beismerése. 

Szabó Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 

A felsőlövői ev. tanintézetek. 
Sokszor volt már alkalmam azt a panaszt hallani, 

hogy miért nem törekszik a felsőlövői ev. iskola magát 
szélesebb körben ismertté tenni, miért nem jelentet meg 
a hirlapok hirdetési rovataiban egy-egy rövid ismertetést, 
a mely alkalmas volna a szülők figyelmét magára vonni. 
A panasz némi tekintetben jogosult, mert másrészt volt 
alkalmam azt is tapasztalni, hogy egyes szülők csak a 
legutolsó pillanatban tétetvén ismerőseik által a taninté-
zetekre figyelmesekké, megkéstek s gyermekeik felvételét 
már nem eszközölhették. E körülményért azonban semmi 
esetre sem lehet az intézetek vezetőségét okozni. Mert 
egyrészt az a tapasztalás, hogy F.-LövŐre az ország min-
den vidékéről, sőt a müveit külföldről is elmennek az 
ifjak, másrészt pedig az a körülmény, hogy sok évben 
az önkényt jelentkezőknek sem lehet kényelmes lakást 
nyújtani, teljesen feleslegessé tesz minden hirlapi reklámot. 

Miután azonban szükségesnek tartom, hogy hazai 
kulturális intézményeink a művelt olvasó közönség előtt 
megvilágíttassanak, bátor leszek a felsőlövői evang. tan-
intézeteket, melyek úgy keletkezésökre és fejlődésökre, 
mint munkálkodásukra nézve bizonyára egyedül állók 
hazánkban, a b. lap t. olvasóival megismertetni. 

* * * 

Vasmegyének délnvugoti részén, közel az ország 
határához, egy valóságos gyümölcsfa-erdő közepette fek-
szik Felső-Lövő. A község igen szabálytalanul épült; 
utcái girbe-görbék; házai szét vannak szórva, ha azon-
ban a magasból tekintünk alá a szélvihartól védett völgy-
ben, a csergedező patak két oldalán veszélyesen elhúzódó 
községre, lehetetlen, hogy annak fekvését s építésmódját 
bájosnak, elragadónak ne találjuk. A ki valaha Felső-
Lövőn volt ; a ki annak fenyőillattal telített levegőjét 
magába szívta, az mindenkor kedvezően fog a községről 
megemlékezni, 

A lakosok egyszerű, értelmes németek, kik csaknem 
kivétel nélkül evangélikusok, míg azonban a maguk hité-
ben megtántoríthatatlanok, a más hitűek iránt türelmesek. 
Hazafiságuk minden kétségen kívül áll; 1848-ban is ők 
voltak az elsők a vidéken, a kik Wimmer lángszavára 
fegyverhez nyúltak az üldözött szabadság védelmére. 

Felső-Lövő azonban tulajdonképen tanintézetei miatt 
érdemel említést. Az egyszerű falut ezek teszik nevezetessé; 
azon hatalmas három épület, mely a község középpontján 
állva, már öt évtized óta erős várát képezi a felvilágosodás-
nak, a tudománynak. 

A tanintézetek alapítója Wimmer Gottlieb Ágost, 
a felsőlövői ág. h. evang. község egykori lelkésze. Mint 
tudományosan képzett s egyházát forrón szerető férfiú 
végtelenül fájlalta, hogy a tanítói hivatalt még korában 
sem töltik be arra hivatott s kellően képzett egyének. Látta, 
hogy a tanítók a gyermekek alapos oktatásához s helyes 

irányú neveléséhez nem értenek s felébredt benne a vágy, 
hogy e bajon segítsen s egyházát jó tanítókkal látta el. 
ö maga azonban nem volt vagyonos, hogy tervét mások 
segítsége nélkül megvalósíthatta volna; egyházközségére sem 
igen támaszkodhatott, mert az csak az imént váltotta 
meg magát óriási erőfeszítések árán a jobbágyság terhei-
től, így tehát nem tehetett mást, mint annak idején Francke, 
a hallei nagyszerű árvaház halhatatlan alapítója. Ő is 
kezébe vette a kuldusbotot s a mellé az áldozati perselyt 
s ajkán a szívből fakadó szóval híveket igyekezett tervé-
nek szerezni s gyűjtögetni kezdte a filléreket, először a 
saját egyházközségében, majd annak határain kívül is. 
S fáradsága nem volt eredménytelen. A szivek meg-
nyíltak s a kegyadományok szépen érkeztek. Összegyüle-
kezett mintegy 6904 frt, s Wimmer, látva, hogy az áldozat-
készség felébredt, az Istenbe vetett rendületlen hittel meg-
tette az első nagy lépést: 1842. május 17-én letette a 
felsőlövői evang. tanítóképző-intézet alapkövét. S az építés 
szakadatlanul folyt, úgy hogy az egy emeletes, díszes és 
igen tágas épület három év múlva már felavatható volt. 

A felavatás napján örömünnepe volt Wimmernek 
is, a felsőlövői ev. egyházközségnek is, a melynek fényét 
nem homályosította el az a kérdés se: idáig eljutottunk, 
de vájjon hogyan jutunk tovább ? Wimmer zavartalan 
örömöt élvezett, azon erős hitben, hogy ha az építés 
33.381 frtot emésztett is fel, s így 26,477 frt súlyosodik 
is még az intézetre, van felettünk egy hatalmas Ur, kinek 
gondja van ránk. Tudta, hogy prot. egyházunk ugyan 
szegény, azonban azt is tudta, hogy van egy kincses 
bányánk, a mely soha ki nem apad, s ez a prot. áldozat-
készség. Azért az ünnep örömének zavartalan élvezése 
után újólag kezébe vette a gyűjtőperselyt s házról-házra, 
községről-községre ment; kiment a külföldre is és kért, 
zörgetett; kértek és zörgettek utódai is, és — nem hiába. 
Egy fillér a másikat követte; az áldozati persely megtelt 
s az építési költségek évek folytán törlesztve lettek. Wim-
mer az Istenben bízott s íme, nem is csalatkozott! 

Csakhogy nehéz, fárasztó volt ez a munka, a me-
lyet a »koldulás* terén végezni kellett! Wimmer is sze-
retett volna tőle egy ízben szabadulni, a mikor — már 
készen levő, de az adósság tengerében mélyen elmerült — 
intézetét az egyházkerületnek akarta felajánlani. Talán jó 
is, hogy akkor ezt a szót hallotta valakitől: »Ha építet-
ted, tartsd is fenn« — mert különben nem mondhatta 
volna el — későbben az intézet miként való fentartása 
után kérdezőknek, hogy »ő egy olyan Úrban veti bizal-
mát, a ki még soha csődöt nem mondott, s nem is fog 
mondani, mert ez az Isten!« 

Az ekként felépített s rendeltetésének 1845-ben 
átadott tanítóképző-intézetet Wimmer akként szervezte, 
hogy abban 12 ifjú ingyen nyert oktatást és teljes ellá-
tást, vagyis lakást és élelmezést, sőt ruházatot is. Okta-
tásban azonban künnlakó növendékek is részesülhettek. 
A tanítóképző-intézettel szoros kapcsolatban ugyanazon 
igazgató vezetése alatt állott a kibővített elemi iskola, 
a hol a tanítói pályára készülő növendékek a gyakorlati 
téren is szerezhettek maguknak ismereteket. A tanítói 
tanfolyam négy évig tartott, a mely idő alatt az intézetbe 
új növendékeket nem vettek fel. Ez az eljárás megmaradt 
1854/5-ig, a mely tanévtől kezdve egész 1870-ig minden 
második évben, ettől kezdve pedig minden évben bocsát 
ki az intézet végzett tanítókat s nyitja meg ajtait azok 
előtt, a kik a népnevelés szent ügyének akarnak bajno-
kaivá lenni. 

A tanítóképző-intézet azonban nem sokáig állott 
egyedül. Csakhamar kihajtott a gyökérből egy erőteljes 
vessző, a mely idővel az első hajtást messze maga mö-



gött hagyta s ez a gimnázium volt. A tanítóképző-intézet 
még csak egy évig hintegethette a tudomány és a hit 
magvait az ifjak fogékony szivébe s 1846-ban már társat 
kapott a gimnáziumban, a mely 1848-ban már négy osz-
tályúvá bővült. Azonban ekkor jöttek a zord idők! Hazánk 
szabadságát lábbal tiporták ádáz ellenségeink s a kinek 
ereiben csak egy csepp magyar vér is folyt, az nem 
késett az ellenséggel szembe szállani; Wimmer bécsi szüle-
tésű volt, azonban ifjúkorától fogva magyar kenyeret evett 
s a levegővel együtt magába szívta a magyar haza szere-
tetét. Mi volt tehát természetesebb, mint az, hogy ő egyike 
volt azoknak, a kik szóval és tettel áldoztak a hazasze-
retet oltárán? Felkelő csapatokat szervezett; külföldről 
fegyvereket csempészett be a hazába; ott volt mindenütt, 
a hol inteni s tenni kellett, a minek azután az volt a 
következménye, hogy a nemzet letiprása után neki is, 
mint sok más jelesünknek, idegen országba kellett mene-
külnie a vérszomjas ellenség elől. S mi lett ekkor szel-
lemi gyermekeiből, a zsenge intézetekből? A Gondviselő 
adott nekik atya helyet atyát; Kühne igazgató, majd ké-
sőbben felsőlövői lelkész szeretettel ölelte magához Wimmer-
nek árváját, s későbben még jobb kezekre bízta azt, a 
midőn 1850-ben apósának, Wimmernek megbízásából az 
intézeteket, melyek ez ideig Wimmernek kizárólagos tulaj-
donát képezték, a felsőlövői ág. h. evang. egyházközség-
nek adta át örök tulajdonául. 

Az egyházközség mind ez ideig gondos, jóakaratú 
tulajdonosnak mutatkozott. Az intézetek átvétele után rög-
tön az volt az első teendője, hogy a kellő felügyelet 
gyakorlása végett iskolai bizottmányt, a melynek buzgól-
kodásáról legjobban az tanúskodik, hogy az intézetek az 
1850/51. szomorú években nyilvánossági jogot nyernek, 
mire a tanulók száma annyira felszaporodik, hogy 1851-ben 
három osztályú reáliskola felállítása s ezzel együtt új in-
tézeti épület emelése válik szükségessé. Kömoly megfón-
tolás után az építés határozottá is válik. Az 1845-ről fen-
maradt adósság még le sem volt törlesztve s az iskolai 
bizottság, eltelve Wimmer lángoló hitével, egy 27,758 frtba 
kerülő kétemeletes épületet emeltet a tudománynak! 

S a vezetők ismét nem csalódtak hitökben, mert a 
prot. áldozatkészség most sem lankadt s úgy a belföld, 
mint különösen a prot. külföld évről-évre meghozta ál-
dozatait. Egy ízben azonban megrendült a tanintézetek 
vezetőségének az a hite, hogy az intézetek fennállását 
sikerül biztosítaniok. 1859/60-ban u. i. a németországi 
Gusztáv-Adolf egylet és a svájci segélyegylet, a melyek 
ez ideig a legnagyobb összegekkel járultak hozzá az inté-
zetek fentartásához — megtagadták tőlük a további segé-
lyezést. Hiába volt minden magyarázat, minden könyörgés, 
a segélyezés elmaradt. Végre azonban mégis meghallga-
tásra talált könyörgő szavuk. A svájci segélyegylet 1864-ben 
a G.-A. egylet pedig 1865-ben ismét folyósították a tan-
intézeteknek a néhány éven át megtagadott segélyt, a 
melyet azonban egyes feltételekhez kötöttek. Ezen felté-
telek közt a legfontosabbak voltak, hogy az intézetek 
élén ezentúl ne az egyházközség lelkésze, hanem igaz-
gatója álljon, továbbá hogy az intézetek, melyek eddig 
nem tartoztak a hazai ev. egyház főhatósága alá, hanem 
mintegy az egyház testében külön testet képeztek, szoros 
viszonyba lépjenek az egyházzal. A feltételek, mint a 
tanintézetek felvirágzására célzók, minden nehézség nélkül 
teljesíttettek s az intézetek fennállása újólag biztosítva 
volt. Azonban talán szükség is volt erre a megpróbálta-
tásra ? Mert ki tudja, hogy különben mennyi ideig kellett 
volna még várni, hogy az intézeti igazgató a helybeli 
lelkész gyámsága alól megszabadulva, az őt megillető 
jogokhoz jusson, s hogy a dunántúli evang. egyházkerület 

mikor ölelhette volna szeretettel a keblére édes leányát, 
mely anyját oly sokáig nem ismerte! 

A még mindig gyenge intézetek tehát ismét remél-
hették, hogy felvirágozhatnak, annál is inkább, mert az 
egyházkerület is megígérte anyagi támogatását s az ellen-
őrzésről is gondoskodni akart, a midőn a már hosszabb 
idő óta működő iskolai kisbizottság mellé s fölé iskolai 
nagybizottságot nevezett ki.' 

Tulajdonképen ezen időtől kezdődik az intézetek 
rohamos fejlődése. A tanulók száma évről-évre szaporo-
dott, úgy hogy a reáliskolát 1867-ben négyosztályúvá, 
a nyolcvanas években pedig - úgy a gimnáziumot, mint 
a reáliskolát hatosztályúvá kellett kibővíteni. A nyolc-
vanas évek eleje óta négyosztályú a tanítóképző-intézet, 
s négyosztályú ennek előkészítő iskolája, az ú. n. prae-
parandia is. Ez utóbbinak növendékei a gimnázium, illetve 
a reáliskola négy osztályának tanulóival együtt oktatást 
nyernek, azzal a különbséggel, hogy a praeparandia har-
madik és negyedik osztályába járó ifjak külön órákban 
a zongora- és hegedűjátékban is nyernek oktatást. 

A tanítóképző-intézet negyedik évfolyamának növen-
dékei a tanévet valamelyik egyházközségben töltik, mint 
kisegítő tanítók, a végett, hogy a szükséges gyakorlati 
ismereteket elsajátítsák. Az első és második évfolyam 
növendékei a paedagogiai és zenei tárgyak kivételével az 
összes tantárgyakat a gimnázium V. és VI. osztályának 
növendékeivel együttesen hallgatják. 

A tanintézetek közös igazgató vezetése alatt állanak 
s közös tanári karral bírnak, noha a gimnázium és a 
reáliskola teljesen el vannak egymástól választva és tel-
jesen külön oktatással bírnak. 1867-től egész 1891/2-ig 
ugyan egyes tantárgyak kivételével közös oktatást nyertek 
a gimnáziumi és a reáliskolai tanulók, ettől az időtől 
fogva azonban a vallás- és közokt. miniszter rendeletére 
a két középiskola egymástól teljesen függetlenül teljesíti 
hivatását. A szétválasztás azonban új terheket rótt az 
intézetekre. A tanerők számát is szaporítani kellett, s 
tanhelyiségekről is kellett gondoskodni. Az utóbbi új épít-
kezés nélkül nem volt lehetséges. Ezért épült a mult évek 
folyamán az a monumentális épület, a melynek felava-
tásáról e b. Lap t. olvasóinak már beszámoltam. Az 
építkezési költségek mintegy 65,000 frtra rúgnak, s ezek 
nagy része még fedezetlen. De hisz jó az Isten, s ő, ki 
eddig kiterjesztette az intézetek felett áldó és védő kezét, 
bizonyára ezentúl sem fogja tőlük megvonni segedelmét! 

* * * 

A felsőlövői ev. tanintézetekkel fiúnevelő-intézet is 
van kapcsolatban, a mely minden esetre megérdemli, hogy 
e helyen ismertessük. A fiúnevelő-intézet az különösen, a 
mely a gyermekük testi és lelki jólétét szivükön hordó 
szülők figyelmét Felső-Lövő felé irányítja, s ez az, a mely 
sok szülőt arra ösztönöz, hogy a hoszú utazás fáradalmait 
nem sajnálva, a messze vidékről is elhozza fiát a világ 
zajától távol eső falucskába, a nevelő-intézet karjai közé. 

A felsőlövői fiúnevelő-intézet célja az, hogy a szülők 
védőszárnya alól kibocsátott fiúknak családi nevelést 
nyújtson. Nyomait már a tanintézetek első éveiben meg-
találjuk. A gimnázium és reáliskola megnyitása után u. i. 
azonnal akadtak oly szülők, a kik a gyermekeiket ben-
lakásra szerették volna adni s már az első években is 
több gimn. és reálisk. tanuló vétetett fel a tanítói pályára 
készülő ifjak mellé benlakóul. A gyermekeiket benlakásra 
adni kivánó szülők száma azonban folytonosan növeked-
vén, az iskolai bizottság elérkezettnek látta az időt, hogy 
internátust rendezzen be, a mely egyre fejlődött, míg a 
mai alakját nyerte. Az internátus ma már a szó szoros 



értelmében nevelő intézet, a mely a nevelési elvek változá-
sával más-más utakat követhet, célja azonban mindig 
ugyanaz marad t. i. a gyermek lelkének nemesítése, neme-
sebb hajlamainak uralomra juttatása, a jellemnek helyes 
irányban való fejlesztése s a gyermeknek derék, becsületes 
tiszteletre méltó emberré való nevelése. A nevelési mun-
kát az igazgató főfelügyelete alatt a tanintézetek tanárai 
végezik, a kik egymással váltakozva, reggeltől estig, még 
a szabad időben is együtt vannak a növendékekkel, azt is 
ellenőrizvén, hogy azok szorgalmasan készülnek-e iskolai 
feladványaikra. Különös figyelmük van arra is, hogy a 
különféle vidékekről összesereglett, különféle nemzetiségek-
hez tartozó s különféle vallásfelekezetü ifjak egymást egy 
család tagjaiul tekintsék, egymás hibái iránt elirmeréssel 
legyenek s így szivükben a türelmesség érzelme korán 
felébredjen. 

* * * • 

Ha az intézetek évkönyveit előveszszük, évről-évre 
azt tapasztaljuk, hogy a tanulók száma szaporodik, Ennek 
oka egyrészt a fiúnevelő-intézet, mely ma már 100 növen-
déket képes befogadni, másrészt pedig az, hogy Felső-
Lövőn a magyar fiú a német nyelvet, a német fiú pedig 
a magyar nyelvet alaposan elsajátíthatja, a nélkül, hogy 
nemzetellenes eszméket szívna magába. A tannyelv magyar 
és német s az egyes tanárok eljárása nagyrészt az, hogy 
a magyar fiút németül, a német fiút pedig magyarul kény-
szerítik felelni. Ezen kívül még két kiváló előnye van az 
intézeteknek. Az egyik az, hogy ott az erkölcsi romlottság 
kisértő ördöge sokkal kevésbbé fér a serdülő ifjúba, mint 
városban; a másik pedig az, hogy ott a tanári kar igyek-
szik a tanulókat vallásosságra is vezérelni. Az internátus-
ban buzgó énekkel és imával végeznek minden napot; 
a tanintézetben pedig minden hét végén megszólal a 
nagy orgona s az igazgató néhány énekvers elénekeltetése 
után beszédet intéz az összes ifjúsághoz, a jókat buzdítva, 
a resteket korholva s mindnyájukat szorgalomra és ki-
tartásra intve, emlékeztetvén az Úrtól nyert tálentumokra 
s a szülők szeretetére és nagy áldozatára. A beszéd után 
buzgó imát mond, hálát adván Istennek az elmúlt héten 
tanúsított kegyelemért s további segítséget kérve a jövő 
héten végzendő munkára. Az imádság után újra megszólal 
az orgona, s az egyszerű, de megragadó istentiszteletnek 
vége van. 

Igy — erkölcsösen és vallásosan — nevelik Felső-
Lövőn az ifjúságot. S a míg így nevelik, addig álljanak 
azok fenn, s virágozzanak s neveljenek derék fiakat a 
hazának és az egyháznak! 

Eőri. 

»A tiszántúli reform, gimnáziumokról« 
című cikkre. 

Nagytiszt. Szerkesztő úr! Becses lapja 33-ik számá-
ban •> Figyelő* aláírással egy terjedelmes cikk jelent meg 
»a tiszántúli ref. gimnáziumokról«, mely kezdetben sok 
örvendetesei beszél el azok utóbbi időben való haladásá-
ról, de tovább menve, azt mondja, hogy képnek van 
olyan oldala is, minek nem lehet felette örülni« s cikke 
ezen részében erős kritika alá veszi a m.-szigeti ref. lyceum 
kormányzó-tanácsának többnemü eljárását s különösen e 
testület érdemekben gazdag elnökének, Szöllőssy Antal 
úrnak működését; megtoldván azt, a dolog meritumára 
épen nem tartozó egyházi szereplése megbirálásával is. 

Jól tette volna »Figyelő*, ha támadásait férfias 
nyíltsággal saját neve alatt bocsájtja közre, mert így al-

kalmam lett volna szerencsétlen tévedéseiről privátim is 
meggyőzni; de mivel ezt nem tette, így írásban fogom 
őt s az általa félrevezetett közönséget az igazság ismere-
tére juttatni, s állításait a kellő mértékre redukálni. Jogo-
sítva érzem magam erre, mert úgy egyházam presbyte-
riumának, valamint a lyceum kormányzó-tanácsának re-
putációja, hol egyik helyen hivatalos állásomból kifolyólag 
vezető, másik helyen tag vagyok, megköveteli ezt. 

Lássuk tehát a dolgokat a nevezett cikk sorrendje 
szerint. /.:••• i r < : • • 

Elítéli »Figyelő« Szöllőssy Antal úr eljárását hiva-
tali elődöm nyugdíjba helyezését illetőleg. Nem tudom, 
ismerte-e a cikkíró a szigeti egyház állapotát Szarka J. 
hivatali pályája végén? Fel kell tennem, hogy nem; 
mert különben nem írt volna olyan dolgokat, a miket írt. 
Szarka J. érdemeit az egyházközség mindig kellőleg mél-
tatta, megmutatta ezt halála után is, midőn számára köz-
adakozásból egy díszes emlék-oszlopot emelt. Erre való 
tekintetből nézte el hosszú időn azt a sok abnormitást, 
melyeket lelkésze inkorrekt viselkedése okozott; mert az 
egykor hivatása teljes magaslatán álló férfiú, élete alkonyán 
részint egyénileg nem józan élete, részint közbotrányt 
okozott családi élete miatt oly állapotba jutott s juttatta 
egyházát, hogy a jól megfontolt közérdek követeié, mi-
szerint az ő beleegyezésével nyugdíjba helyeztessék. A 
presbyterium eme határozatát az egyházmegye szó nélkül 
megerősítette. Hogy Szöllőssy Antalt e kérdésnél mi vezette, 
azt hiszem, legfényesebben be lesz bizonyítva azzal, ha 
egyszerűen regisztrálom, hogy az egyház által megajánlott 
tisztességes nyugdíjon felül saját zsebéből 100 frttal járult 
évenként a nyugalomra lépő lelkész évi javadalmazásához. 

Másik dologként a szigeti kántor-tanítóság külön 
választani akarását említi. Apropos jött e kérdés, s mivel 
még napirenden van, örülök rajta, hogy alkalmam nyílik 
nyilvánosan elmondani, hogy mit akar e dologban nem 
Szöllősy Antal, hanem a szigeti presbyterium s egyház-
község. 

Az egyház a hatvanas évek elején, a mikor az egymás 
után ért sok elemi csapások miatt anyagilag szánandó 
allapotra jutott, felsőbb hatósági engedélyivel, addig külön-
levő kántorságát a leánytanítósággal egyesítette. Egyesítve 
van ez ma is, de a felsőbb hatóság évek óta sürgeti 
már a különválasztást. Most, midőn az egyház évtizedekig 
romokban álló monumentális templomának megépítésével 
egy kissé jobb kelyzetbe jutott, első teendőjének ismerte 
e dolog megvalósítását s óhajtotta ezt tenni annyival 
inkább, mert felekezeti leányiskolánk növendékeinek száma 
évről-évre kétségbeejtően fogy. A 198 tanköteles gyermek 
közül a mult iskolai évre már csak 31 iratkozott be 
felekezeti iskolánkba, a többiek pedig vagy az állami 
iskolákban, vagy felekezetiességünk kibeszélhetlen kárára 
az irgalmas nővérek vezetése alatt álló r. kath.-iskolában 
nyerik kiképeztetésöket. Ennek oka legnagyobb részben 
az, mert az állást betöltő tanító kifogás alá esik, s a 
szülék azon részénél, kik leánygyermekeiket más iskolába 
küldik, nem egyedül az a főok, hogy a jelenlegi kántor-
tanító urat az időnkénti temetések elvonják a tanítási 
kötelezettségtől, hanem főként az, hogy más iskolában 
női tanítók vezetése alatt gyöngédebb bánásmódban része-
sülnek a növendékek s a kézimunkákban több ügyességet 
sajátítanak el. S ezzel szemközt a felekezetet érő vesze-
delemre való hivatkozás, fájdalom! a legtöbbször pusztá-
ban kiáltó szó. 

E komoly veszedelmet orvoslandó : egyháztanácsunk 
s egyházközségi közgyűlésünk akként intézkedett, hogy 
nagy anyagi megerőltetésével egy női tanítói állást szer-



vezett s jelenlegi kántortanítóját fizetése teljes élvezetében 
kántornak akarta megtartani. 

Tette ezt, helyzetének komoly megfontolása után, 
mert míg a legtöbb helyen a tanító személye iránti jóin-
dulat vagy ellenszenv, csekély veszedelemmel jár, addig 
nálunk, hol a szülék válogathatnak a különböző iskolák-
ban, mint a szomorü példa mutatja, nagy veszedelemnek 
lehet alapja. 

Egyhaztanácsunk ez intézkedését azonban az egyház-
megye nem hagyta jóvá, minek folytán az egyháztanács, 
nem pedig mint a »Figyelő« állítja, Szőllősy Antal ur, 
megfelebbezte az ügyet az egyházkerületre, hol Szőllősy 
úr, az egyházmegyei gondnok, ki történetesen az egyház-
nak is gondnoka, ellene szólt az egyházmegye határoza-
tának, s tette ezt bizonyára a szigeti egyház és helyzet 
teljes ismerésében a legjobb jóakarattal és ügyszeretettel, 
így állván a dolog, nem olyan feltűnő valami ez, mint 
»Figyelő« a »Debreceni Prot. Lap* tudósítója nyomán 
állítja. És ez nem járt senki jogainak csorbításával, ámbár 
szeretem hinni, hogyha egyházmegyénk és kerületünk 
úgy látná, mint azt mi ide haza látjuk, hogy micsoda 
fontos ügy forog itt kockán és van komolyan veszélyez-
tetve, talán egy kis személyes jogcsorbulást sem tartana 
veszedelmesnek a közügy érdekéért. 

Ez az egész tervezet azonban, nem egy embernek, 
a szigeti egyház gondnokának óhaja, mint azt »Figyelő* 
feltüntetni iparkodik, nem is az egyháztanácsnak, de az egész 
egyháznak, melynek közgyűlésen elfogadtatott a már is 
komolyan fenyegető veszedelem elé való gát készítése. 

Kíváncsi vagyok azonban reá, hogy »Figyelő« úr 
maga figyelte-e meg azokat a dolgokat, melyeket egyhá-
zunk gondnokáról és annak szerepléséről leírt ? Mert ha 
igen, az előadottakból láthatólag nagyon rosszul figyelt, 
ha pedig más információja nyomán írt, higvje el, ala-
posan fel lett ültetve. Mert az az esetleges informáló 
bizonyosan nem mondta el önnek azt, hogy a szigeti 
egyházközségnek csaknem kizárólag intelligens egyének-
ből álló presbyteriuma van, a kiknek van önálló nézetök 
s bár nagyon szívesen követik szeretett főgondnokunknak 
az egyház javára tett proposicióit, személyes érdekekért 
még sem mennek ne olyan határozathozatalba, a mely 
az egyháznak nem conveniál. 

De ezek a dolgok keveset, sőt épen semmit sem 
tartoznak a tiszántúli gimnáziumokra, csudálkozom, hogy 
a »Figyelő* figyelmét hogy terelték oda, hogy belőlök a 
gimnáziumok, illetve a szigeti gimnázium szomorú ké-
pét lássa. 

De hát menjünk tovább, menjünk oda, a hol már 
a »Figyelő« iskolai dolgokkal foglalkozik, lássuk azt a 
veszedelmes szörnvnyé felfujt vizsga-rendet. 

Hogy minő processzuson ment keresztül ez a vizs-
gálati szabályzat, azt már elmondta a »Figyelő* s az 
érdeklődők ebből s az egyházkerület tavaszi közgyűlésé-
nek jegyzőkönyvéből megtanulhatják. De ezek elolvasása 
után sem fogják tudni, hogy mi van abban olyan rette-
netes, melyért egy kormányzó-tanácsot blamirozni s annak 
elnökét pellengérre állítani kelljen, mint ezt »Figyelő« teszi. 

Na hát elmondom én. A kormányzó-tanács vizsga-
rendet alkotott. Százados, s a konventi szabályzatban is 
(39. lap 13. pont) biztosított jogánál fogva e szabályzat 
szerint képviseltetni akarja magát a vizsgálatokon s kép-
viselőjének az osztályzatok adásánál is jogot óhajt biz-
tosítani. 

Ez az a rettenetes dolog, mely nem tetszett a tanár-
kar néhány tagjának s különösen Gyöngyösy Lászlónak, 
a ki bár végre egyedül maradt, e pont törvényerőre eme-
lése ellen az egyházkerületre apellált. 

E dolognak az egyházkerületen való tárgyalását írja 
le »Figyelő« a »Debrecm« napi lap tudósítója nyomán. 
Jól tette volna, ha valami hitelesebb forrást keres, mert 
hogy a napilapok egyházi ügyeink referálásában mennyire 
hívek, azt nap-nap után tapasztaljuk. Hiszen ez is, a 
felebbező tanár szájába egy olyan beszédet ád, melyet 
hogy ilyen tartalomban az illető el nem mondott, mind 
azokra hivatkozom, a kik azon közgyűlésen jelen voltak. 

És én a tárgyalás mikénti lefolyásában a dolog ér-
demére vonatkozólag semmi fontosat nem találok s csudá-
lom, hogy ilyen aprólékos dolgok kerültek a »Figyelő* 
pennája alá; hiszen ő úgy látszik, nem az aprólékossá-
gok embere; mert ő, a ki reformálni akar in capite et 
membris, tud nagyokat, igen nagy gorombaságokat is mon-
dani. Mert hát ugyan minek nevezzem azon eljárását, 
melylyel a vizsgálatokon a kormányzó-tanácsot képviselő 
cenzorokat illeti »paedagogiában, tantervben és a tan-
tárgyaltban járatlan embereknek * nevezvén el őket. 

Honnan meríti ezt »Figyelő« úr! Magán értesülései-
ből, vagy valamelyik hírlapból; mert e kettőt nevezi meg 
állításai alapjának. Akármelyikből, mondhatom, ez alka-
lommal egyik sem »biztos«. 

Mindig különös súlyt fektet arra a kormányzó-tanács, 
hogy az egyes vizsgálatokon ahhoz értő, magasabb quali-
fikációjú emberek legyenek jelen, p. o. a mathezis vizsgán 
mindig mérnöki képzettséggel bíró egyén; a történelmi, 
földrajzi vizsgálatokon az állami tanítóképezde vagy tőbb 
leányiskola protestáns vallású tanárai és így tovább. Ez 
ellen, pedig mint említem, százados szokás ez, soha sem 
szólt idáig senki. Csudálom, hogy most »Figyelő «-nek nem 
tetszik s neki ront ezeknek a szegény jó embereknek, kik 
ügybuzgalomból s nem mint ő állítja, díjazásért napokon 
keresztül izzadnak a vizsgálatokon. Kormányzó tanácsunk 
e joga soha sem adott alkalmat a tanár és ceusor közötti 
összeütközésre; hiszen nem mint ellenfelek, de mint közös 
jó akarattal egy ügyet, az iskola ügyét szolgálók működ-
nek itt közre s az érdemjegyek megállapításánál mindig a 
szaktanár szava a döntő. 

Ez az a nagyfontosságú ügy, melyet a szomorú kép 
kimagasló helyére állít »Figyelő* s érette a kormányzó-
tanács eljárását ócsárolja s az általa létesített censori 
intézményt »lógó hivatalnak* nevezi. 

»Figyelőnek* a pártfogóságra vonatkozó állítása is 
sok tekintetben valótlan. Az igaz, hogy az iskola kül-
igazgatósági legújabban alkotott szabályzata szerint, e 
testület nincs megalkotva. De ennek oka van. 

A szabályzat szerint az 1 írtnál több évi díjat 
fizető tag, szavazó tagja a pártfogóságnak, s mint ilyen, 
választó joggal bír. Ilyen csekély anyagi haszonért fél 
a kormányzó tanács az értelmetlenebb elem esetleges 
dominálásától. A pártfogóság tehát a régi s a »Figyelő« 
által neki kimutatott teendőt, az iskola szellemi és anyagi 
ügyei felett való felügyeletet, pedig végzi az állam és 
egyházkerület. A kormányzó tanács tagjairól is téves fel-
fogásban van a »Figyelő*. Az általa megnevezett egyház-
megyék esperesei, tényleg tagjai a kormányzó tanácsnak, 
s a mint körülményeik engedik, részt is vesznek annak 
gyűlésein. Az én emlékezetemre részt vett azon : Peterdy 
Károly beregi és Bencsik István nagybányai esperes úr. 

A mi az ötödéves korpótlékot illeti, azt fájdalom ! 
csakugyan nem fizetjük. De nem azért, mintha nem akar-
nánk, hanem mert nincs miből. Ez azonban nem meg-
sértése az állammal kötött szerződésnek, melyben nem 
az állam kötelezte az iskolát erre, hanem a pártfogóság 
tartotta fenn az ehhez való jogot, mint ez a szerződés 
szavaiból nyilván kitetszik: »A pártfogóság fentartja azon 



jogot, hogy a mennyiben kedvezőbb anyagi viszonyai en-
gedik a gimnáziumi rendes tanárok fizetését ezen szer-
ződés életbe léptétől számítható ötévenként, de csak két 
alkalommal míg t. i. e fizetések 1200 frtot el nem érnek, 
50—50 forint pótlékkal javíthassa*. Ebben kötelezettség 
nem foglaltatik. De én, ismervén a kormányzó tanács 
hangulatát, biztosíthatom »Figyelő« urat, hogyha valami 
úton, talán a megígért államsegély-többlet megnyerésével, 
megjavul az iskola anyagi állapota, s csakugyan nagyon 
megérdemelt korpótlék kiutalása nem fog elmaradni. 

A vallástanár helyzetéről sem ad tiszta képet a 
»Figyelő*. Itt 600 frtra hirdettetett egy nőtlen ember szá-
mára pályázat, a kit tápintézeti felügyelőnek is akart al-
kalmazni a kormányzó-tanács. Megválasztatott egy nős 
ember, ki ez utóbbi kívánalomnak nem tesz eleget s 
mégis kap 700 frtot s a kötelezett órákon kívüli tanításért 
360 frtot a lyceum pénztárából. 

* * 
* 

Azt hiszem »Figyelő* úr! így látva a dolgokat, nem 
olyan sötét a kép másik fele sem, mint a minőnek Ön 
feltüntetni iparkodott. 

Azt hinné az ember, hogy azon körülmény, misze-
rint Ön a szigeti lyceum dolgaira cikkében 10 annyi részt 
szentel, mint a többinek, az a jóakarat szüleménye, s 
előadásából fájdalom! az ellenkezőről kell meggyőződni. 

És hát mondja csak, mi cél vezette ennek megírá-
sában ? Mit akart ezzel elérni? Talán oktatni óhajtott 
kötelességeink hű teljesítésére? Erre sarkal és kötelez 
bennünket egy nemesebb érzés s az Ön leckéjére nincs 
szükségünk. Vagy talán be akarta feketíteni iskolánk vezetői 
karát ? Na ezt higyje meg, nem érdemeltük ! Nem magam-
ról szólok: hisz' engem esküm kötelez munkálni az iskola 
ügyét, hanem arról a tisztes testületről, mely páratlan 
ügy-buzgalommal küzd e szegény és sok ellenséges áram-
lattal küzdő iskola jobb jövőjéért s különösen annak ér-
demekben gazdag gondnokáról, ki időt, fáradságot, anyagi 
áldozatot nem kímélve olyan odaadó szeretettel munkál-
kodik az egyház és iskola ügyéért, mint világi nagyjaink 
közül nagyon kevesen. Az ő szép nevét sokkal maradan-
dóbb arany betűkkel bevéste már az egyház és iskola 
Gliója a maga márvány táblájába, sem hogy azon az Ön 
támadása egy karcolást is ejthetne. 

Legyen Ön megyőződve, hogy ez iskola vezetői teljes 
tudatával bírnak annak, hogy minő fontos örökségnek 
gondozói ők, a melylyel áll vagy esik e végvidéki protes-
tantizmus ügye. Ugyanazért szívvel, lélekkel munkálkodnak 
azon, hogy az ősökről reájok szállott tisztes örökség 
növekedve jusson az utódok kezeihez. 

És hogy ez így van, nem figyelte meg »Figyelő* úr! 
Nem látja ez iskola folytonos haladását! Furcsa látó képes-
sége lehet Önnek, hogy csak a »sötét oldal« ötlik szemébe. 

És hát kicsoda voltaképen Ön, hogy ez iskolavezetőit 
tanítni akarja, szeretetre buzdítván egy epével írott cikk-
ben ? Szerettem volna tudni. És ha máskor valamit meg-
figyel, szóljon nyíltan őszintén s megnevezve magát. Ez 
illik a kálvinista emberhez! 

Máramaros-Sziget. 

Szikszay Zoltán, 
ref. lelkész, a lyceum kormányzó-

tanácsának tagja. 

T Á R C A . 

Jézus élete képekben. 
Mutatvány szerzőnek ily cím alatt megjelent képes, verses művéből. 

Kiadta Hornyánszky Viktor, ára kötve 60 kr. 

Mária és Mártha. 

Galilea földén szerteszéjjel járva, 
Törődötten tére Jézus be egy házba, 
Hogy a kik őt oly nagy szeretettel várták, 
Bételjesíthesse szívok kívánságát; 
S hogy pihenve kissé, mint a fáradt utas, 
Üdülve folytassa az isteni utat, 
Melynek végső pontján, mit az Úr rá ereszt: 
Szomorú végzetként sötétlik a kereszt. 

Az egyszerű" háznak Máriá'és Mártha, 
Két kegyeslelkű nő vala a gazdája, 
Kiknek az örömtől pezsgett szivük vére, 
Hogy a jó Megváltó hajlékukba tére, 
Hogy nem vetette meg a kicsinyke lakot, 
A hol a szívjóság pompa nélkül lakott. 
S mintha volna Jézus epedve várt vendég, 
Ott benn a szobában helyét alig lelték. 

Mária bennmarad, míg a szorgos Mártha 
Szives vendégséghez készül hamarjába". 
Családi szentélynek nagy ünnepe van ma, 
Illő, hogy megnyíljék éléstár és kamra; 
Mit gyorsan készíthet szorgalmas kéz, tűz, gőz: 
Lázas izgalommal lakomára süt, főz, 
Hogy kimutathatva hű ragaszkodását, 
Az Úr s tanítványi szeretetét lássák! 

Benn Jézus már tanít, az asztalnál ülve, 
S Mária hallgatva, lábaihoz ül le: 
Alig-alig érzi, hogy a szívé dobban. 
Mint a megkövesült áhítat ül ottan. 
És lelkébe vésve minden áldott szavat, 
Tekintete Krisztus szent arcára lapad; 
Csak a teste van itt, mennyben jár a lelke: 
Az örök forrásnak vizét ő föllelte! , 

De nyílik az ajtó. Mártha jő be rajta, 
Jézushoz megy s ajkát ily szavakra nyitja: 
Uram! panaszom van nőtestvérem ellen, 
Igaz szavaimért ne ítélj meg engem; 
Mert a míg ő, ime, ide benn ül tétlen, 
Én künn elfáradok a mindent-tevésben; 
Egymagamra hagyott a dologban, bajban: 
Parancsold meg néki, hogy segítsen rajtam! 

Szelíden tekint rá a kegyes Megváltó, 
Szétáradó üdvtől arca oly sugárzó, 
És felelvén néki, mondá: »Mártha, Mártha! 1 ' 
Szorgalmasan sürögsz a nagy szolgálásba; 



De bár ügyes kezed fáradságig .forog, 
Felejted, hogy mi a "iégszükségesb dolog!? 
Mária a jobb részt választotta, hidd el, 
Mely ő tőle soha nem vétethetik el!* 

Óh édes Megváltóm, Mesterem, Krisztusom! 
Vezérelj engem' is az igazi úton; 
Mitől minden földi bú, gond, baj elszéled: 
A szivembe vésve legyen szent beszéded! 
Míg síromhoz érek, s lelkem mennybe szállott: 
Mindeneknél drágább legyen tudományod! 
S mire hivő lelkem szent vágyódással néz, 
Add, enyém is légyen, már itt ama jobb rész! 

Jámbor Lajos. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A biblia női alakjai. 

Mutatvány szerzőnek sajtó alatt levő ily című művéből. Kiadja 
Hornyánszky Viktor, ára 1 frt 50 kr. 

Jób felesége. 
»A te beszédidből esmértetel 

igaznak és a te beszédidből esmér-
tetel hamisnak.* 

Máté 12: 37. 

A legcsekélyebb dolgokból is meg lehet ismerni vala-
kit, és egy-egy elejtett szó elég arra, hogy belelássunk 
valakinek a lelkébe. 

Jób feleségéről nem jegyzett fel egyebet az írás, 
mint csak azt a néhány szót, a melyet csapásokkal meg-
látogatott és kínoktól gyötört férje előtt ejt, mikor azt 
mondja neki: 

»Mégis megtartod-e te a te tökéletességedet ? Átkozd 
meg az Istent és halj meg /« 

Mint az átcikázó villám, úgy világítja meg e néhány 
szó ennek az asszonynak egész sötét és sivár lelkét. 

»Férje, Jób, tökéletes, igaz, istenfélő és a gonosznak 
gyűlölője*, a ki gonddal őrködik családja földi jóléte és 
lelke üdvössége felett. Gyermekei között a szeretetet ápolja, 
ezek a legjobb egyetértésben élnek együtt. Maga az apa 
pedig, mint családjának nemcsak feje, de papja is mind-
untalan áldozatot mutatott be az ő Istenének, hogy ki-
engesztelje azt, mert azt mondja vala Jób: »Netalán vét-
keztek az én fiaim és az Isten ellen szívekben gonoszt 
gondoltak« (Jób: 1: 1, 5.). 

Ennek a szép családi életnek a festésénél már fel-
tűnik, hogy épen a feleségről és az anyáról nincsen szó. 
De megértjük, ha később halljuk Jób panaszában: 

»Még lehellésemtől is az én házastársam idegen; 
noha esedezem néki az én gyermekeimért*. (19: 17.) 

Egy asszony, a ki a szerencse napjaiban, úgy lát-
szik, elbizakodott; a megpróbáltatás idején hitetlen, önző. 
Férje, gyermekei iránt soha bensőbb ragaszkodást nem 
érzett. Hivalkodott, míg ura gazdag volt, tetszett neki a 

jólét, melyet ez neki biztosított; de elfordul tőle, a mint 
ez szegénynyé, nyomorulttá lesz. Férjének jósága semmi 
hatással nincs reá. Vallásossága őt csak bosszantja, Istenbe 
vetett bizalma csak bántja, lelkének nyugodtsága csak 
ingerli. Méltán mondja neki Jób a fentebb idézett ki-
fakadására feleletül: 

»Ugy szólasz, mint egy a bolondok közül«. 
»Bolond« ez asszony, mert »a bölcseségnek kezdete 

az Úrnak félelme«. A bölcseség a Biblia felfogása szerint 
ott kezdődik, a mikor az ember féli az Urat és az Ő 
parancsolatait megtartja. Amíg ezt nem teszi, addig »bolond*. 

És az írásnak ebben is tökéletesen igaza van ! 
Ha lett volna ebben az asszonyban csak egy parányi 

is ebből a bölcseségből, akkor nem ingerelte volna már 
amúgyis szenvedő urát balgatag beszédekkel. A mely 
asszony féli az Urat, az gyöngédséggel, szeretettel, türe-
lemmel, figyelemmel, ápoló gonddal és jóságos vigyázással 
veszi körül azokat, a kik hozzá közel állanak. Békítő 
szóval csitítgatja, ha fájdalmaikban türelmetlenkednének ; 
enyhítő beszéddel vigasztalja, ha kétségbeesnének és 
gyöngéd kézzel támogatja, ha roskadoznak. Milyen üres 
szívnek és sivár léleknek kell hát annak lennie, a ki még 
ingerli is a testi kínoktól gyötört és a lelki fájdalmakban 
megtört embert! 

Pedig, fájdalom, ma is vannak ilyen, a Jób feleségé-
hez hasonló nők, a kik a maguk önzésében legelső sorban 
csak arra gondolnak, a mi nekik kellemes, vagy kelle-
metlen. Nem a másoknak szenvedéseire, bajaira gondolnak, 
hanem csak arra, hogy ez most nekik milyen alkalmatlan, 
hogy ők mennyit szenvednek e miatt. Türelmetlenekké 
válnak, hogy hát soha se lesz már vége a bajnak ? Önző 
kedvteléseikben ez zavarja őket, édes nyugalmukban 
ez háborgatja. 

Jaj annak a háznépnek, a hova ilyen nő kerül! 
A keresztyén nőnek nem szabad ilyennek lennie! 

Nem is lehet ilyen, ha »bölcs*, bibliai értelemben. 
Ha férje olyan, mint Jób, >igaz istenfélő, a gonosz-

nak gyűlölője«, akkor csak hozzá hasonló segítő társnak kell 
a nőnek lennie. Mind a kettőjük feladata egymás irányában 
könnyű és baj és szerencsétlenség is csak még bensőbbé 
teszi a köteléket, mely összefűzi őket. Ha a férj ajkáról 
a megpróbáltatás óráiban az Isten akaratán megnyugvó 
eme szó lebben el: »Az Úr adta és az Úr vette el is, 
áldott legyen az Úrnak neve«, — a nő szíve mondja 
reá az »Ámen!*-t és akkor lelkeiknek emez összhangjá-
ban támaszt, megerősödést, vigaszt és békességet fognak 
találni. Ha pedig, feltéve ezt az esetet is, a férj, ha nem 
is egészen vallástalan, de mégis a hitben kevésbbé erős, 
ingadozik, vagy mindennapi munkája, gondja annyira el-
foglalja, hogy a lélek nemesebb vágyaival, a szív legmé-
lyebb érzéseivel nem ér rá foglalkozni; ha kifárad, eny-
hülést, üdülést nem a szellemi élet felsőbb légkörében 
keres, hanem egyebektől vár szórakoztatást; avagy talán 
el is ragadják a nyilvános élet kísértései és ha egyszer-
egyszer meg is szólalnak lelke nemesebb hangjai, akkor 
is kétségek között való hánvkódásról tesznek bizonyságot, 



Akkor meg a nőnek kell visszaadnia ennek az embernek 
a hitet; a nőnek kell kiragadnia őt a földhöz, a röghöz 
kötöttségből; neki kell megóvnia, visszatartania a kísér-
tésektől, felemelnie, ha talán elbukott, és neki kell a lélek-
ből fel-feltörő hangokat átváltoztatnia az Istent dicsérő 
zsolozsmává. 

Azt kérded: hogyan ? ! 
Nem oktatgatással; nem perrel; nem szemrehányá-

sokkal; még csak nem is síró panaszkodással: hanem 
élettel, a melyet hit és szeretet hat át. Lásson valósággal 
egy olyan életet, a melynek erőt, kitartást, hü kötelesség-
teljesítést, erényt, nyugodtságot, derültséget és békességet 
az Istenben való törhetlen hit ád; gyöngédséget, figyelmet, 
nyájasságot, elnézést, türelmet pedig a mindenható szere-
tet kölcsönöz. 

»A léleknek és az erőnek tényleges, kézzelfogható 
és megcáfolhatatlan olyan bizonyítékait, a melyek a férfi-
szívhez az utat megtörik, csak ti nők adhatjátok® — 
mondja Monod és folytatja: »A nőnek ugyan nem hiva-
tása, hogy a Krisztust prédikálja és nyilvánosan hirdesse; 
ő kevesebbet, — nem, sokkal többet tesz: 0 szüli a 
világnak a Szent lélek erejével! 0 adja a Megváltót egé-
szen és mint élőt. A helyett, hogy gondolatokkal és szavak-
kal hirdetné, adja őt tettekben, érzésekben, mondhatnám, 
ihletésben. A nőnek tehát nem prédikálnia kell az evangéliu-
mot, hanem kijelentenie a maga cselekvéseiben, a legjelen-
téktelenebbnek látszó kis beszélgetésében is, szívének tiszta 
és átlátszó mélyén, házi élete egész folyásában, s a míg ezt 
mindenütt megtalálhatjuk, ő maga még csak a látszatát 
is kerülje annak, mintha ez nála czélzatos volna«. — — 
— Nagyon vaknak és nagyon megátalkodottnak kellene 
lennie annak az embernek, a ki feleségének élő és igazi 
vallásosságát naponként szemei előtt látva, végre is meg 
nem volna nyerhető ennek a nemesebb életnek. Ilyen el-
járás mellett mit gondolsz, ki nyerhet többet ? Ő-e e földi 
élet? Vagy te az örök élet számára?« 

»A mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet 
magának« ! 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 

A felsőborsodi ev. ref. egyházmegye 
közgyűlése. 

A felsőborsodi ref. egyházmegye a regényes Bikk 
tövében, Tardonán aug. 28—29. napjain tartá őszi rendes 
közgyűlését Vadásay Pál esperes és Ragályi Béla egyház-
megyei gondnok jelenlétében. 

Esperesi buzgó ima és gondnoki lelkesítő megnyitó 
után az esperesi félévi jelentés olvastatott fel, mely a 
legforróbb hálaérzelmeivel emlékezik meg báró Vay Miklós-
ról prot. közéletünk e ritka nagy alakjáról, kinek egész 
élete leghelyesebb telelet ama kérdésre: Milyennek kell lenni 
a prot. világi férfiúnak, ha a rendíthetlen bizalom által 
oda állíttatik az egyházi ügyek vezetésére? Majd leteszi 

az elismerés koszorúját Szakái László borsodi, Soltész 
Sándor sajóvámosi elhunyt lelkészek sírjára; és a veszte-
ség fájó érzésével emlékezik meg Papp Dániel radistyáni 
tanító hirtelen haláláról, ki élte delén vágatott ki az élők 
sorából. 

Mint lelkészek beerősíttettek: Bakó Lajos Borsodra, 
Kerekes János F.-Barcikára, Péter József okleveles fiatal 
tanító pedig a sajószentpéteri III. tanítói állomásra. 

Mint legfontosabb tárgy első helyen olvastatott fel 
az egyetemes lelkészi özvegy és árva-gyámintézet terve-
zetét biráló bizottsági jelentés Bartlia Mihály és Botos 
József jegyzők tollából. E jelentés és ennek alapján az 
egyházmegyei közgyűlés is örömmel üdvözli az eszmét, 
de a tervezetet nem tartja helyesnek. Hibás az alapelv! 
Mert csak nem lehet egy országos gyámintézetnek alap-
elve, hogy egy IV. oszt. eklézsiában szolgált lelkész özvegye 
és árvái még a lelkész halála után is érezzék azt, hogy 
a kidőlt élte végéig csak 5—600 frtos lelkészi állomáson 
tengette életét. A tervezet értelmében felállítani e nagy 
jelentőségű intézményt nem lehet, nem szabad, mert akkor 
részvénytársaság lenne; a ki többet fizet, annak örököse 
is többre tarthat igényt. Második hibája a tervezetnek, 
hogy nagyon is szűkkeblű a segélyosztásban és csak 
10 évi szolgála* után juttatja az özvegyet és árvákat 
némi segélyhez, Ez nem humánus eljárás! Különösen 
akkor, midőn olyan nagy terhet rak vállainkra. Sok a 
9, l ,

2 % évi járulék, sok még a 10% belépti összeg is. 
Végül hibája a tervezetnek, hogy egyetlen §-sal feloldja 
az egyházakat az összes gyámtárak részére megajánlott 
fizetési kötelezettségek teljesítése alól s megelégszik a 
lelkészekért ezután fizetendő évi % járulékkal. És hogy 
mennyire nem lelkesül a f.-borsodi papság így a tervezett 
gyámintézetért, mutatja azon körülmény, hogy tárgyalás 
közben ily indítvány is tétetett: ha pedig a konvent — 
mint eddig is a legtöbbször — figyelmen kívül hagyná 
a minden oldalról jövő észrevételeket, bírálatokat ez orszá-
gos fontos ügyre vonatkozólag: akkor a f.-borsodi egyház-
megye lelkészi testülete egyenesen és határozottan kijelenti, 
hogy nem fog belépni a rosszul tervezett országos gyám-
intézetbe, hanem megmarad a régi és új megyei gyámtá-
rak fentartása és továbbfejlesztése mellett. 

Érdekes vitára adott alkalmat az egyházmegyére 
szupplikáció megváltási összeg címen kivetett 230 frt, 
hogy évről-évre miképen fedeztessék ez többnyire adós-
sággal küzdő egyházaink által?! Sokan kétségbe vonják 
a főiskola igazgató-tanácsának azon jogát, hogy kénye-
kedve szerint kivetéseket eszközölhet az egyházakra. A 
bevallás megtörtént. Az igazgató-tanácsnak ragaszkodni 
kellett volna a hiteles bevalláshoz: de nem 3—4-szer 
annyi összeget egészen jogtalanul kivetni az egyházakra. 
Hogy az V. th. tanszék felállítása szükséges: azt belátja 
egyházmegyénk: de hogy ilyen téves alapon rákénysze-
rítés folytán szedessék össze a tanár fizetése, azt nem 
tartja sem helyesnek, sem kivihetőnek, mert az esperesi 
lelkes felhívásra most. sem fogadta el a lélekszám szerint 
felosztott összeget az egyházak nagy többsége. Utóvégre 
a kerületnek kellene megszívlelni az ilyen állapotokat. 
Mert egyházainkra újabb és újabb terheket ráerőszakolni 
nem lehet, mert félő, hogy az elviselhetetlen terhek alatt 
összeroskadnak egyházaink és szépen beolvadnak az olyan 
egyházak kebelébe, hol könnyebb a teher, cifrább a tem-
plom és mégis kevesebb a fizettség! 

Mint tudósító örömmel jegyzem fel, hogy az egye-
temes lelkészi értekezlet alapszabályai elfogadtattak s az 
első gyűlés összehívásával Esperes úr bízatott meg. Öröm-
mel jegyzem fel továbbá azt is, hogy a Barlangligeten 
építendő egyesült protestáns templom költségeinek fedezé-



sére a gyűlés folyamán 33 frt 50 kr. szedetett össze. 
Követésre méltó szép példa, hogy gyűjtő gondnok úr 
szemelőtt tartotta a bibliának eme jellemző mondását : 
A jó alkalmatosságot áron is megvegyétek! 

Az időszaki tanács tagjai lettek elnökségen kívül: 
Vladár Ervin, Szekrényessy Árpád, Szingor József rendes, 
Debreczeni Gábor, gr. Vay Tihamér, és Bartha Mihály 
póttagok. 

Kegyeletes érzéssel fogadta egyházmegyénk Szakái 
László volt borsodi lelkész azon végrendeleti intézkedé-
sét, hogy megtakarított filléreiből jótékony célokra is 
1200 koronát hagyományozott. Az alapító levél, a befize-
tett összeggel a dékán gondozása alá bízatott azon óhaj-
tással, vajha minél többen követnék a hagyományozó 
lelkesítő emlékezetes szép példáját. 

Olvastatott a tanügyi bizottság jegyzőkönyve, mely-
nek tanúsága szerint az iskolai állapot következő az 
egyházmegyében: 

Iskolánk van 57. Ezen iskolákban 36 okleveles 
tanító, hat lelkésztanító és 10 nem okleveles tanító mű-
ködik. Két iskolában ez időszerint nincs tanító. Az isko-
lákat fenntartó egyházak lélekszáma 25,021. Iskolaköteles 
gyermekek száma 1608 fi, 1577 nő, összesen 3185. Tény-
leg gyakorolja az iskolát 1565 fi, 1507 nő, összesen 3072. 
Tehát nem gyakorolja az iskolát 113. Ismétlő iskolakö-
telesek száma: 604 fi, 645 nő, összesen 1249. Tényleg 
gyakorolja az iskolát 557 fi, 592 nő, összesen 1150. 
Középiskolába jár az egyházmegye területéről 15 évig 
13 fi, 2 nő, összesen 15. Idegen iskolába járt 12 fi. 10 nő, 
Összesen 22 növendék. 

VI. osztályba tanítanak 28. V. oszt. 18 és IV. osz-
tályba 11 iskolában. 

Kitűnő iskolánk van 17, dicséretes 22. kielegítő 18. 
Nem törvényszerű a tanterem 9 helyen; rossz a tanítói 
lak 5 helyen, 

Teljesen fel van szerelve 17 iskola; hiányos a fel-
szerelés 34- iskolában és semmiféle felszerelés nincs hat 
iskolában. 

A testgyakorlat taníttatik eszközök nélkül 38 isko-
lában, eszközökkel csak az ósdi községi iskolában és 18 
iskolában semmiféle testgyakorlat nem taníttatik. 

Tizenhét faiskola rendezett, nincs hat iskolánál; a 
többi helyen vagy rendetlen, vagy nem céljaira használ-
tatik a faiskola. 

Kilenc tanítói fizetések összege 21,388 frt 15 kr. 
Legnagyobb a fizetés Paraknyán 667 frt 55 krral; leg-
kisebb Szakácsiban, hol a lelkész-tanító díjazásához csak 
20 frttal járul az egyház. 

Más vallású 187 járt egyházmegyénk iskoláiba. 
Érdekes vitára adott alkalmat a tanítói testület 

által felterjesztett jelentés, melyben erősen követelik, hogy 
fizetésök előlegesen, készpénzben fizettessék és a tanítói 
fizetés sehol nem lehet kevesebb 400 forintnál. Jogos 
óhajtásuk elől nem vonul félre egyházmegyénk, de életbe 
léptetését e követelések sorozatának egyszerre nem telje-
sítheti, hanem csak lassacskán, ahogy lehet. Azt azonban 
a lelkészekre vonatkozólag is határozza a közgyűlés, hogy 
a Zsinati törvények a fizetésekre vonatkozó §-a mindenütt 
szigorúan betartassék s belhivatalok fizetését közvetlen 
nem szedheti. 

Elfogadta végre valahára egyházmegyénk azon fontos 
indítványt, hogy az esperesi hivatal részére egy könnyen 
kezelhető sokszorosítót rendel, hogy minden egyház ide-
jében postán kapja az esperesi felhívást, rendeletet s ne 
legyen kénytelen hónapokon keresztül várakozni az esperes 
a járásokra felosztott egyházakból visszaérkezett hivatalos 
körlevélre s a beadandó feleletekre. E régi elavult kör-

levél által való intézkedés ma már nem felel meg a cél-
nak, mert folytonosan szaporodik a teher, s nem győzik 
a lelkészek csak a hivatalos levelek továbbítását. 

A Nagy-Kaposon szept. 16-kán tartandó egyház-
kerületi közgyűlésre, mely lelkészi fölavatással s az Er-
délyi János szülőházának emléktáblávali való megjelölési 
ünnepélyével is össze lesz kötve, elnökségen kívül, kép-
viselőkül: Csizmadia Jenő, Bartha Mihály, Szekrényessy 
Árpád, Bárczay László küldettek ki. 

Végül megjegyzem, hogy ebéd alkalmával a szíves 
házigazdát, a jó liácz Endre bácsit, a közgyűlés kitüntető 
figyelmére méltatta. Üdvözölte mint 50 éves papot, ki 
már harmad ízben tart egyházmegyei közgyűlést, üdvö-
zölte, mint a nagy Jókai Mór fiatalkori barátját, ki az 
üldözések sötét korszakában — e félreeső helyen — szí-
vesen kitárta szívét és házát a menekült előtt s a kiről 
oly melegen emlékezik meg Jókai »A tengerszemű hölgy« 
című regényében és naplójában! 

Szuliay Benedek 
kápolnai reform, lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

A »puszta egyházai Franciaországban. 
II. 

Azok, kikre most e szegény nyájnak szüksége volt, 
a hü pásztorok voltak, kik e szegény nyájat legeltessék. 
Ilyen pásztorokká igyekezett Court tíz éven által tanít-
ványait nevelni, e pásztorok közül elsőnek Iíabaid Pál 
lépett fel, egy valódi püspöki természet, apostoli értelem-
ben véve. Mint előde, ő is ifjan lépett a puszta egyház 
lelkészei sorába, kiváló tulajdonai oly magasra emelték, 
hogy ifjú kora dacára is elmondhatá, hogy puszta egyház 
terheit ő viseli. Oly férfiú volt, kitől semmi más nem 
hiányzott, mint egy fényesebb színtér arra, hogy kora 
nagy emberei közt foglalhassa el az őt megillettő helyet. 
Nem volt lángész, még ritka tehetség sem; hanem mind-
kettőnél nagyobb, oly jellem — oly keresztyéni jellem, 
tetterős akarat, a mély, erős hit szolgálatában, szóval 
oly férfiú, ki egészen hivatásának, egyházának és Istené-
nek élt. 

Az 1718-ik évben Montpelliér környékén született, fia 
egy kegyes protestáns ruhakereskedőnek, kinek háza az 
üldözött lelkészeknek gyakran szolgált menhelyül. Már 
mint gyermek, vonzalommal viseltetett e szenvedő, tűrő 
s mégsem zúgolódó lelkészek iránt, gyakran vezette is 
őket az általa jól ismert vidéken, így meg is kedvelte e 
pályát, s midőn felszólították, hogy lelkészszé legyen, min-
den habozás nélkül egyezett bele. Kiképeztetése hasonlított a 
többi működő lelkész kiképeztetéséhez; ő is, mint ezek, 
egyet követett és attól tanult prédikálni, tűrni, szenvedni, 
ha pedig e hármat megtanulta, nyugodt lelkiismerettel 
léphetett a többi küzdve-küzdő pásztorok sorába. Alig 
végezte ezt el, már 20 éves korában, Nimes egyház lel-
készének hívta meg, ez az első eset, hogy az üldöztetés 
e korszakában a lelkésznek határozott, megnevezett állása 
van. Egy évvel ezután megnősült, élettársul Gaydau Mag-



dolnát választá, ki hozzá szívósságban, bátorságban és 
önfeláldozásban hasonlított. Alig voltak egy évig együtt, 
már is válniok kellett, mert az ő nagyra törő lelke, nem 
elégedett meg a szerzett tudománynyal, hanem többet 
óhajtott, s ennek megszerzésére Lausaneba ment. 

Három évet töltőt ott el buzgó tanulással és úgy 
tért vissza szeretett otthonába. Mielőtt Rabaut hazáját 
elhagyta, már ismerték mindenütt, annyira, hogy mihelyt 
tanulmányai végeztével visszatért, általános volt a tisztelet, 
melyet irányában a protestánsok tanúsítottak. E tisztelet 
növekedett még az által, hogy a protestánsokról nagy 
vészt hárított el. Épen azon időben kezdődött meg újult 
erővel az üldözés, több gyülekezetet megrohantak a had-
csapatok s belőlök sokat elfogtak és lemészároltak; ily 
körülmények köz a fiatal emberek a lelkészeknek kinyilat-
koztatták, hogy ők ezentúl csakis fegyveresen jelennek 
meg a gyülekezetben. Ennek ő határozottan ellentmondott 
mert az ő elve volt, hogy ha üldöztetnek is a vallásukért, 
de az államhatalomnak fegyverrel ellent ne álljanak. Az 
üldözések újult erővel folytak, a Dragonádák újra meg-
kezdődtek, melyek nyomásukat egy pillanatig sem késtek 
éreztetni; a gályák és börtönök megteltek, annyira, hogy 
az üldözés oly erősnek soha sem volt mondható, mint az 
1744—4-6. évben, mikor az elkeseredés oly nagy volt, 
hogy a lelkészek rettegtek az új háború kitöréséből. 

Legrettenetesebben Dauphinében dühöngött, hol maga 
a grenoblei parlament 200-nál többet ítélt élethossziglan 
gályarabságra, a lelkészek közül pedig többeket halálra. 
Mikor az első lelkészt, egy 26 éves fiatal embert kivégez-
ték, az öreg Roger ezeket írta: »szegény ifjú, mely örömest 
volnék én a te helyzetedben*. Két hóval később az öreg 
szolgát is egy áruló a katonák kezébe játszotta, mikor a 
tiszt nevét kérdezte, így szólt: »én vagyok az, kit ti 39 év 
óta kerestek, ideje is már, hogy megtaláljatok*. Nagy fel-
háborodást szült az egész Languedocban, az ifjú szép tehet-
ségű Desubas prédikátor kivégeztetése, ki ifjú kora dacára 
sokat tett a puszta egyházában. Az udvar végcsapást 
akart mérni az újhitűekre, melyet az által vélt elérhető-
nek, ha egy prédikátort kivégeztet. Az első, kit egy az 
egyháztól elszakadt, a rendőrök kezére játszott Desubas 
volt, kit elfogatása után Montpelliérbe hurcoltak. Ütközben 
a protestánsok többször akarták kiszabadítani, de nem 
sikerült. 

Végre Vernoux kis városban iszonyú vérfürdő támadt. 
A protestánsok a közelben két isteni tiszteletet tartottak, 
épen mikor megtudták, hogy szeretett lelkészüket, a ka-
tonák fogolyként szállítják a városon keresztül, rögtön 
ott termettek, ifjak, öregek, nők és gyermekek nagy sírás 
közt kérve lelkészök szabadon bocsátását. Mikor a kérés 
nem használt, fenyegetést is használtak, pedig ők fegyver-
telenek voltak. Erre a kath. polgárok a katonákkal egye-
sülve, az ablakból lőttek a csoportosult protestánsokra. 
Harminchat ember maradt rögtön halva, kétszáznál több 
pedig súlyosan sebesülve, kik az úton nagy részben el-
hullottak, ez a borzasztó vérengzés az egész környéken 
bosszúkiáltásban tört ki. Most fegyveres tömeg kezd a 

lelkész körül tömörülni. Desubas látva ez, maga juttat 
ki hozzájuk egy papirkát, melyen néhány szóval kéri 
őket: »Esdve kérlek benneteket, távozzatok. Már igen sok 
vér omlott ki, én nyugodt vagyok, megnyugszom Isten 
akaratában!* 

A csoport szótfogadva szétoszlott, de jött a másik 
csapat, mely még jobban fel volt háborodva s a végsőre 
elszánva. Ekkor jelent meg Rabaut, ki rejtek helyéből a 
történteknek tanuja volt, szép beszéddel lecsillapította 
őket, így békével távoztak. 

Az ítélet kihirdetésekor egyedül az elítélt volt nyu-
godt : a birák sírtak — bármily hihetetlennek lássék is — 
még maga a kegyetlen felügyelő, Leniau is. Kivégeztetése-
kor is bátran viselte magát, az összegyűlt nagy tömeg 
sírt, de ő egészen nyugodtan ment hangosan imádkozva, 
a bitófához — imádsága végeztével a létrára ment, honnan 
szelíden tekintett le a jelenlevőkre, ezután a kötél kioltá 
drága életét. Az ilyen vértanúság az udvarra nézve nem 
volt a várt kedvező eredmény, mert nem hogy elrettentek 
volna, hanem megtanulták igazán szeretni hitüket és azért 
meghalni. Rabaut is írt a kegyetlen felügyelőnek, kijelentve, 
bármennyire üldözik is a népet, a lelkészeikkel együtt, 
hogy a béke e honban fenn áll: tisztán a nép türelmé-
nek s a lelkészeknek, mint a béke buzgó hirdetőinek 
köszönhetik. Ezt maguk a hatóságok is elismerik, s nem 
egyszer csodálkoznak e számkivetett lelkészek hazaszere-
tetén, és igazi vallásosságán. Rabautnak, ki mielőtt az ül-
dözés ily mérvben megindult volna, bátorságát egész a 
vakmerőségig vitte, most vigyáznia kellett és jól el kelle 
rejtőznie, hogy el ne fogják. Isteni tiszteleteket már 
csak a legfélreesőbb helyen tartott, de az évi zsinaton 
rendesen megjelent. Házról-házra járt látogatni híveit, 
kiket ily alkalommal oktatott, tanított és buzdított a további 
kitartásra. A gyermekeket pedig maga köré gyűjtve oktatta 
a parasztudvarokon és félreeső helyeken. Egy alkalommal 
a rendíthetlen prédikátort nagy veszély környezte. 1752. 
január 30-án egy ifjú prédikátorral istenitiszteletről tért 
haza, egy dragonyos tiszttől elfogatott, de e tiszt látta 
a nagy csoport népet, kevés katonája lévén, szabadon 
bocsátotta a foglyot, nem is sejtve, hogy az kit ő elfogott, 
Rabaut. A protestánsok még mindég reménykedtek, ha a 
király ismerné sanyarú helyzetüket, könnyítene rajtuk. 
Maga Rabaut is e lépéstől várt legtöbb sikert a kérvények, 
és feliratok szerkesztésében fáradhatlan, ezeket a miniszterek 
és befolyásos emberek kezébe igyekezett juttatni, hogy 
ezek a királyhoz terjeszszék, de a király ezekből alig 
látott valamit. 

Egy alkalommal újra bizalom ébredt a szivében 
mikor D'Argenson hadügyminiszter' a Languedoc-ban kör-
utazást tett. Rabaut őt az út szélén bevárta, egy iratot 
nyújt át neki, hogy azt a királynak átnyújtsa, megnevezve 
magát, a választ várta. A miniszter, ki egy intéssel bakó-
nak szolgáltathatta volna ki, leemelte e bátor férfiú előtt 
kalapját és megígérte az irat átadását. A hét éves háború 
kitörése előtt félt a kormány a protestánsoktól, kik a kül-
földdel ellenségként szövetkeznek ellenök, felszólították 
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tehát Rahaut-t, hogy hazáját hagyja el s mikor ő erre 
rávehető nem volt: fegyveres katonák rohanták meg éjjel 
a lakóházát, s nejét igyekeztek borzasztó fenyegetések 
közt rávenni, hogy férjével együtt távozzék hazájából. 
A hősnő nem csüggedt, hanem bátorította férjét a tovább-
küzdésre, elhagyta lakását és két évig bolyongott férjével, 
két gyermekével és öreg anyjával, egyik menhelyről a 
másikra, mindenütt rövid ideig maradva, nehogy bajt 
hozzon szíves mentőire. A család fáradhatlan, így az 
üldözők végre is elfáradtak. Üldözőik gyakran léptek vele 
összeköttetésbe, mintha ő lett volna az újhitűek püspöke, 
vagy elismert feje, de ez összeköttetések nem zárták ki 
azt, hogy őt tűzzel-vassal ne üldözzék, sőt talán cselül 
használták, hogy kipuhatolják hollétét. 

Sokszor menekült Ő oly helyre, hol az üldözők nem 
is gondolták, hogy ember is lehet, egy alkalommal egy 
borzasztó kietlen pusztára menekült, és egy félig földbe 
ásott nádkunyhóban húzta meg magát, ez volt több 
napon át irodája, hálószobája, mindene. 

Egy napon a rendőrség megtudta Rabaut rejtek-
helyét, így neki e megszokott helyéről távozni kellett, fájó 
szívvel vett búcsút, úgy mint más, ha egy szép palotától 
vesz örök búcsút, de ő nem csüggedt, mert elvesztette 
ez egyetlen menhelyét, gondolva, majd gondoskodik az 
Isten másikról. Lakhelyét ezután gyorsan kellett változ-
tatnia, hogy menekülhessen, mert mindég nyomon kö-
vették, úgy hogy gyakran lova gyorsaságának köszön-
hette életét. Igy dolgozott negyven éven keresztül, nyu-
godt lelkiismerettel, folytonos kitartással, bár mindég a 
bitófának nézett eléje. Bármennyit szenvedett s e szen-
vedés bármily nehéz volt is, még sem szűnt meg han-
goztatni: »ne féljetek azoktól, kik a testet megölik!« és 
e másikat: »Adjátok oda magatok minden emberi ren-
deleteknek!* De e szenvedés nem volt oly nehéz, oszto-
zott benne hű hitvese, s így viselte el ezt Rabaut vele 
megosztva. Lelkipásztora volt ő több száz gyülekezetnek, 
a szó teljes értelmében, fáradhatlanul igyekezett egyházát 
emelni: lelkipásztora volt Ő az egész francia protestáns 
gyülekezetnek, egész a Bagno * belsejéig Toulonban, a sze-
gény szenvedő bitsorsosoknak, a gályákon, a constanci sötét 
toronyban sínlődő szerencsétleneknek, de nemcsak vigasz-
talója a balsorsban, hanem segítője, ő volt az, ki élete 
veszélyeztetésével is bejuttatta, a gyülekezetben időről-
időre gyűjtött adományokat, ezekkel levelezésben állt és 
ismerte a szenvedők szomorú állapotát. A hozzá érkezett 
levelek közül legérdekesebb Durard Mária levele, melyben 
élénken kiszínezve mondja el szánandó sorsukat. Ha vala-
hol volt hitélet, az itt volt, ha valahol volt a gyülekeze-
tek közt keresztyéni szeretet, úgy az is itt volt, mindezen 
nemes tulajdonoknak, tehát még nagyobb mértékben meg 
kellett lenniök, azok élesztőjében Rabaut-ban. És mégis 

* Bagno (olasz szó) annyit jelent mint fürdő, eredetileg 
Konstantinápolyban a Serail mellett levő fürdők neve, s ugyanott 
voltak a rabszolgák számára épített börtönök, innét a Franciaország-
ban levő fegyházak, börtönök neve Bagno Toulon, Brest Rochefort-
ban, hová a szerencsétlen reformátusokat zárták be. Poór Béla. 

ő nem volt képes mindezen tevékenysége által, az egy-
házban külsőleg változást előidézni. Mit szóljunk hozzá? 
Hiányzott talán mégis valami Rabantnál, az, a mi a tör-
téneti nagyságot teszi, az alkotó erő, mely az ő korát 
jellemzi, szereplőit elragadja, úgy hogy ő e tekintetben a 
nálánál sokkal csekélyebb becsű férfiaknál hátrább áll, 
egy Yoltaire-nél talán, kit halála után azzal dicsőítettek, 
hogy ő a megszabadítója a francia reformált egyháznak 
— munkássága által, melyet a Calas perben kifejtett? 
E tettet megfejthetjük akkor, ha ismerjük az ő munkás-
ságának mezejét, épen ez a puszta egyháza. Mely többet 
beszél, mint a mennyit eddig, s ezután erről olvasunk, 
elmondja azt, a mit az apostol elmondott a keresztyének-
ről a Zsid. írt levél 11, 36—38. verseiben: »Mások pedig ki-
gúnyolásokat és megostorozásokat állottak ki, sőt még bilin-
cseket és tömlöcöt is; megköveztettek, kínpróbára tétettek, 
szétfűrészeltettek, kardrahányva haltak meg, juh- és kecske-
bőrökben bolyongottak, nélkülüzve, szorongattatva és nyo-
morogva, (kikre nem volt méltó a világ,) bujdosva pusztákon, 
hegyeken, barlangokban és földhasadékaiban* — kétségkí-
vül betüről-betüre ráillenek az apostol e szavai a francia 
puszta egyház tagjaira. Az első keresztyénekről is fenmaradt, 
hogy oly pusztában gyűltek össze, hová rajtuk kívül még 
ember nem lépett, ők is a hatalmas Damaskus utcáin gyak-
ran megjelentek, de ott nekik minden idegen volt, holott alig 
tíz mértföldnyire vannak szülőházuktól. Igy éltek a francia 
reformátusok is oly pusztában, mely őket az ország többi 
részétől elkülönítette. Vértanúik Tonlouse szemeláttára fé-
nyes nappal az ő capitoliuma alatt végeztettek ki. Ok a 
puszta lakói mit sem láttak! A kivégzések még Mont-
pellieri Peyronon hajtattak végre, az ő lépcsőforma magas 
terraszuk tetején, százezer ember jelenlétében. A hitroko-
nok mit sem tudtak róla, hiszen ez a mulatság a városi 
népnek volt szánva! kik a meztelen hóhér kötele által 
vonszolt hullát követték, és a durva megjegyzések egész 
özönét szórták reá addig a helyig, hol a hóhér temetlen 
otthagyta. Poór Béla. 

I R O D A L O M . 

Jézus legújabb életírója. 
A Strauss-, meg a Renan-féle Jézus-életrajzok száma 

ismét szaporodott egygyel, mely szenzációs volta révén 
némi érdeklődésre tarthat számot. 

A legújabb »Jézus élete* minap jelent meg Páris-
ban. Szerzője, illetve kiadója Notovics orosz ezredes, kit 
a véletlen tett theologiai íróvá. Notovics pár éve Indiába 
utazott, onnan átment Tibetbe is, a hol a lámáktól gyak-
ran hallott egy Issza nevű szentről, kit a keresztyének 
megváltójukként tisztelnek. Azt is mondták neki, hogy e 
rejtélyes szentről nagy kézíratcsomókat őriznek a budd-
hista kolostorok. Egyszer Notovics egy véletlen baleset 
folytán a ladaki buddhista kolostor vendégszeretetére volt 



utalva s ott megmutattak neki egy ily Jézus életéről szóló 
kéziratot, melyet Ő tolmácscsal lefordíttatott és gondosan 
lemásolt. Európába visszatérve, e jegyzeteket megmutatta 
több hírneves orientalistának, többek közt Renánnak is, 
a ki nagy érdeklődéssel, de még nagyobb kételylyel fo-
gadta a rejtélyes kéziratot; megigérte azonban Notovics-
nak, hogy tanulmányozni fogja a kérdést és jelentést tesz 
róla a francia akadémiának. De az ezredes féltve a fel-
fedezés dicsőségét, a kéziratot nem adta át Renánnak, 
hanem elhatározta, hogy Renan halála után maga adja 
ki és maga kommentálja az érdekes följegyzéseket. Most 
meg is tette. A sok ellentmondással teljes kéziratot »A 
szent Issza története* cím alatt kiadta s maga írt hozzá 
egy nagy igényű kommentárt, melyben több az írói pre-
tensio és merész conjectura, mint a tudományos szolidság 
és irodalmi érték. 

A Notovics könyvében két szenzációs állítás van. 
Egyik, hogy Jézus 14-ik évétől a 29-ikig Indiában tartóz-
kodott, a buddhisták szent könyveit tanulmányozta és 
ezekből merítette tudományát. Regényesen írja le, hogy 
mint tanulta a kereskedő karavánokkal Indiába került 
Jézus a buddhisták szent könyveit, mint terjedt el híre 
a nép között, mint járt városról-városra prédikálni, hir-
detve a bűnbánat és önmegtartóztatás, a szeretet és le-
mondás tanait, mígnem cselszövények arra kényszerítet-
ték, hogy ott hagyja Indiát. Ekkor aztán Perzsián keresz-
tül folyton oktatva a népet és üldöztetve a papok által, 
Izraelbe került, hol megalapította a keresztyénséget. 

Másik sarkalatos pontja Notovics könyvének az a 
tétel, hogy Jézus halálra juttatása a Pilátus műve volt, a 
ki lázadónak hitte Jézust, kémekkel vette körül s noha 
nem tudott semmit rábizonyítani, mégis elítéltette az »öre-
gek tanácsáéval, melynek tagjai a kényszerűségből kimon-
dott ítélet után megmosták kezeiket, jeléül annak, hogy 
őket nem terheli az »igazságos halála*. 

Mindkét sarkalatos tétel homlokegyenest ellenkezője 
annak, a mit az evangéliumi elbeszélések után tudunk. 
Bajos is elhinni akár egyiket, akár másikat. A kritika 
van hivatva mind a keresztyénség buddhista szárma-
zásáról szóló hypothesist, mind a Pilátus szerepét tisz-
tába hozni, illetve megcáfolni. Nekünk azonban ügy tetszik, 
hogy a Notovics könyvében nyilvánosságra hozott állító-
lagos adatok nem egyebek, mint a keresztyénség és budd-
hismus közötti rokonvonások felismeréséből a buddhista 
papok kiszínezése folytán támadt mondák, melyek a zsidó 
kereskedők Jézusról való elbeszéléseiből keletkeztek. A 
kommentáló szerzőnek pretensiv hangja azt sejteti, hogy 
az állítólagos buddhista feljegyzéseknek, melyek irodalmi fal-
sificatumnak látszanak, a járatlan szerző egyszerűen felült. 
És így a Notovics könyve a Jézus életét valószínűleg nem 
tudományos, hanem néhány kalandos adalékkal gazdagí-
totta. Különben majd kideríti ezt a tudományos kritika. 

V. F. 

** Protestáns árvaházi képes Naptár az 1895-ik 
évre, szerkeszti Kenessey Béla. 21-ik évfolyam, ára 30 kr., 
kiadja Hornyánszky V., Budapest. — Ismét a legfrissebb 
a naptárak között, a mi csak előnyére válik terjedésének. 
Ismét megnövekedve irodalmi részében, a mi növelni 
fogja olvasó közönségét. Naptári részében »Regulák az 
időkről*, tapasztalatok az időjárásról, »Mezőgazdasági 
emlékeztető*, »Napló«; azután betűrendes névnap-jegyzék, 
postai és távirdai szabályok, bélyegtábla. Megvan a kedves 
»Kis biblia és kis krónika* is. Irodalmi része rendkívül 
gazdag, csaknem 90 lapnyi szöveggel, melyet vagy 20 író 
írt össze, 12 kisebb-nagyobb szöveg-képpel és Kossuth 
Lajos nagy külön képével díszítve; a szöveg-képek között 
báró Vay M., Zámory K. és neje, Jókai Mór, Kossuth 
temetése, és a három bibliai kép a szebbek. Versei (Ezred-
éves ünnepünkre — Sántha Károlytól, A mi angyalunk 
— Forgács Endrétől, Szombat este — F. Varga Lajos-
tól, Édes hazám — Tóth Istvántól, Keresztelő János ha-
lála — Jámbor Lajostól, A zárda ajtajában — Gáspár 
Istvántól, Bízzál fiam — Szabó Gézától) lendületesek, 
kedvesek, szépek; az elbeszélések (A bogárdi lévita — 
Forgács Endrétől, A szabadságban álljatok meg — Hörk 
Józseftől) vonzók, tanulságosak; nagyobb cikkei (A refor-
mátus énekes könyvről — S. Szabó Józseftől, Sztárai 
Mihály — Marton Sándortól, Kossuth Lajos — Várnay 
Sándortól, báró Vay Miklós — K. i?.-tól, A polgári házas-
ság — Diósy Mártontól), becsesek, építők. Ezeken kívül egy 
csomó kisebb rajz, leírás értekezés-kivonat, kisebb életrajz, 
egyházi krónika, adoma tarkítja és élénkíti a Naptár olvasni-
való részét. S az olvasnivalóknak nemcsak a számuk nagy, 
de az értékök is számottevő. Tiszta vallás-erkölcsi szellem 
lüktet bennök. Érdekkel olvassa a művelt ember és élvezi 
a nép fia is. Megérdemli, hogy minél szélesebb körben 
elterjedjen. Evangéliumi buzgóságot, vallás- és egyház-
szeretetet fog bevinni a családokba. Gratulálok a szer-
kesztőnek a gondosságért, a kiadónak az áldozatkészségért, 
hogy testben és lélekben ily derék munkát állítottak elő. 
De egy kérésem is van hozzájok. Legyenek több figye-
lemmel az »árvaház« iránt, melynek nevét viseli nap-
tárjuk. Most nagyon kevés dolog emlékeztet az árvaházra 
ebben a naptárban. Kérdésbe teszem: nem volna-e cél-
szerű minden évben közölni az ávaházban levő árvák, 
az igazgató választmány s a tanító és nevelő személyzet 
névsorát, továbbá az egyesület évi jelentésének kivonatát? 
Én azt hiszem, hogy az ezekkel elfoglalt egy-két lapnyi 
közlés növelné a közönségnek mind tájékozottságát, mind 
érdeklődését és áldozatkészségét az árva-egyesület iránt. 
Ezt az észrevételt a szerkesztő, magát a különben kitűnő 
naptárt a közönség figyelmébe melegen ajánlom. (Sz. F.) 

** Hajnal cimű jeles belmissziói folyóiratunk szep-
temberi száma dr. Szabó Aladár szerkesztésében következő 
tartalommal jelent meg: Követésre méltó példák — Duka 
Tivadartól. (Vonzó kis rajza az angol vallásos életnek a 
biblia nagy szeretetének, a házi áhitatosságnak. »Erős 
meggyőződésem, mondja Duka, hogy az a szellem, mely 
az angol közéletet áthatja s Angliát azzá tette a mi: ez 



a szellem az evangéliumból származik.) — A világiak 
kötelességei — Szilassy Aladártól. (Első kötelességök, hogy 
családjukat vallásossá tegyék az evangélium által. Azután 
hogy a keresztyén társadalomban is építsék az Isten 
országát, hogy a sajtó terén is tevékenykedjenek, hogy a 
vallás-erkölcsi egyesületekben tényleges részt vegyenek stb.). 
— A hol a belmisszió virágzik — Stráner Vilmostól. 
Prédikáció-vázlatok. Mutatványok a legújabb evang. iratok-
ból. Missziói mozgalmak. Irodalom. Mellékletül Szabó 
Aladárnak »Budapesttől Londonig* cimű, Lapunkból külön 
lenyomtatott szép tárcája. 

** Jézus élete képekben. Szövegét a Szentírás 
alapján a magyar nép számára írta Jámbor Lajos, békési nép-
tanító. 44 képpel, 146 negyedrét lap, Budapest, Hornyánszky 
Viktor kiadása, ára kötve 60 kr. — Ez is egyike azoknak 
a szép vallásos könyveknek, melyeknek létrejöttét az 
áldozatkész Hornyánszky-cégnek köszönhetjük. Az üdvözítő 
életét és működését beszéli el e könyv ékes versezetben. 
Hogyan igértetett, hogv' született, hogy' tanított, miket 
müveit, milyen példázatokban tanított, minő csudákat tett, 
miként vonult be Jeruzsálembe, miként szerezte az Úr-
vacsorát, mint áruitatott és fogatott el, mint feszíttetett 
keresztre, mint halt meg, támadt fel, ment mennybe s 
küldte el szentlelkét: mindezek 22 fejezetben, 44 szép 
képpel illusztrálva, könnyen folyó versekben épületesen 
vannak elbeszélve. A könyv tehát Jézus élete versekben 
és képekkel illusztrálva. Hitépítő, buzgóság gerjesztő munka, 
melynek verskedvelő népünk s családjaink között bizonyára 
szép kelendősége lesz, De meg is érdemli. A Jézusra 
vonatkozó szent történelem gyönyörű jelenetei sikerülten 
vannak benne versbe szedve. Az illusztrációk legtöbbje 
gyönyörű. Mai számunk »Tárcá«-jában mutatványt is 
közlünk belőle. Felnőtteknek és gyermekeknek, férfiaknak 
és nőknek s általában minden keresztyén családnak bátran 
ajánlható. Lelkészeink, tanítóink jól teszik, ha ajánlják, 
ismertetik, terjesztik. Iskolai és népkönytárakban is nagyon 
helyén van ez a szép vallásos olvasmány. Melegen ajánl-
juk. Megrendelhető a kiadó Hornyánszky Viktornál (Buda-
pest, Akadémia bérháza). 

** A Magyar Mese- és Mondavilágból, Benedek 
Elek nagy mesekönyvéből most jelent meg a 13. és 14. 
füzet, tele ragyogó szép mesékkel, mondákkal és legen-
dákkal, nevezetesen: az Igazság és Hamisság. A félke-
gyelmű, Péter és Pál, Az aranyhajú ikrek, Kevélység, 
Kedvesség és Szívesség, A Napisten, A möndölecskék, 
A Halál, Az arany nyílvessző, Az aranyhajú királyfiúk, 
Bolond Mihók és a Só. A szépen és gazdagon illusztrált 
füzet ára 25 kr., s a ki 2 frt 50 krt előre beküld a kiadó 
Athenaeumhoz, bérmentve kap tíz füzetet. A > Magyar 
Mese- és Mondavilág* még mindig megrendelhető az első 
füzettől kezdve, úgyszintén kapható már az első kötet 
is (10 füzet) díszes kötésben 3 frtért. A szülőknek és 
tanítóknak melegen ajánljuk figyelmébe a kitűnő munkát, 
melyet a közokt. miniszter is az ország összes iskoláinak 
és népkönyvtárainak ajánlott megszerzésre. Az egész 
munka 50 füzetre van tervezve és az ezeréves ünnepre 
fog befejeztetni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. A senyeházi ev. ref. egyház 
orgonista-tanítójává egyhangúlag Vikár Géza sár-abai 
tanítót, a kerka-kápolnai leányegyház tanítójává pedig 
szintén egyhangúlag Nagy Kálmán rádóci másodtanítót 
választották meg. — A pelbárthidai (bihari egyházme-
gye) ev. ref. egyház Zagyva Gyula nagyváradi segéd-
lelkészt hívta meg rendes lelkipásztorául. — A debreceni 
református egyháztanács egyik üresedésben volt tanítói 
állásra S mun István b.-udvari tanítót választotta meg. 
— Szász Károly dunamelléki püspök az újonnan szer-
vezett líjvidelci tanítókáplánságra Arany Gusitáv, aszalk-
szentmártoni tanítókáplánságra Szűcs Kálmán lelkész-
jelölteket nevezte, illetve rendelte ki. — Horváth Antal 
kecskeméti segédlelkész Dnnapatajra rendeltetett helyet-
tes lelkészül. — Jolsva-Taplocán az ág. evang. egyház 
hivei egyhangúlag Zúz Pál nagy-rőcei segédlelkészt vá-
lasztották rendes lelkészszé, Hosszúréten pedig Velky Jenő 
nyíregyházi segédlelkész lett az ág. evang. egyház lelki-
pásztora. — A barsi egyházmegye kissárói egyháza meg-
hívás útján közfelkiáltással Csomasz Gyulát választotta 
rendes lelkipásztorává. 

* Dr. Kovács Ödön jubileuma. A sok gyász súj-
totta nagy-enyedi theol. akadémiának örömnapja volt 
szept. 9-én. Dr. Kovács Ödön theol. professzort ünnepel-
ték a jelenlegi és volt tanítványok, tanári működésének 
25-ik évfordulója alkalmából. Az ünnepélyen volt ének, 
üdvözlet, ajándéktárgyak átadása, bankét s más mulatság, 
a mint ez már minálunk szokás. S nagyon helyesen volt. 
Kovács Ödön megérdemli, hogy róla tisztelettel és szere-
tettel emlekezzék meg ne csak a tanítványok szűkebb 
köre, hanem az egész prot. anyaegyház. A theologiai 
tanároknak egyik dísze és büszkesége. A theologiai iro-
dalomnak, időszakinak és tudományosnak, első rendű 
művelője. Az erdélyi egyházi életnek egyik vezérlő alakja. 
Szelíd, rokonszenves, tartalmas egyéniség. Szeretettel üdvö-
zöljük Őt e helyről is, e Lap részéről is, melynek közel 
30 év óta egyik előkelő munkatársa. A budapesti kar-
társak tiszteletét dr. Szabó Aladár, mint a Theol. Aka-
démia küldöttje, élő szóval is tolmácsolta az ünnepeltnek 
Nagy-Enyeden. Szívünkből kívánunk neki, hogy a kegye-
lem Istene még sokáig tartsa meg drága életét egyháza 
és családja boldogítására! 

* Budapesti Theologiai Akadémiánkon a másod-
éves theologusok alap-vizsgálata szept. 5-én tartatott 
meg Szász Károly püspök elnöklete alatt. A vizsgálatra 
állott öt növendék közül három, névszerint Horváth József, 
Kovács Kálmán és Székely József jeles, kettő pedig jó 
eredménynyel vizsgázott. Ugyanaz nap a theol. választ-
mány ülésén a tanárikar bejelentette, hogy az Akadémiába 
13 első éves és két harmadéves új növendék folyamodott 
és vétetett fel; az akadémia hallgatóinak száma összesen 37. 
A konviktusba 28 jótéteményes vétetett fel, még pedig 



két ingyenes (kikért az akadémia ebédért és vacsoráért 
havonként 16—16 frtot fizet), nyolc egy negyed díjas 
(kikért a pénztár 12—1.2 frtot fizet) és IS féldíjas (ki-
kért 8 —8 frt a konviktusi kiadás). Az Akadémia konviktusi 
kiadása havonként 272 frt. — Theol. Akadémiánkon az 
iskolai év megnyitása szept. 6-án volt. A »Jövel Szent-
lélek« eléneklése után Szász Károly püspök mondott 
kenetes imát, melyben Isten áldását kérte az Ö leendő 
szolgáira; ennek végeztével hatalmas allocuciót intézett 
a theol. ifjúsághoz. Gyönyörűen fejtegette a lelkészi hiva-
tás fontosságát. Szorgalomra, jó magaviseletre s különösen 
hitbuzgóságra intette az ifjúságot. Végül Szőts Farkas 
theol. igazgató néhány szóban megköszönve püspök úrnak 
az Akadémia ifjúsága és tanárai iránt tanúsított szíves 
jóindulatát, arra buzdította az ifjúságot, hogy különösen 
az Isten igéjével igyekezzék felfegyverezni elméjét és szi-
vét, mi végből azt ajánlotta az ifjaknak, hogy alakítsa-
nak maguk között biblia-olvasó köröket. — A theologiai 
ifjúság körében az önképzőkör szept. 6-án alakult meg, 
felügyelő tanárrá Petri Eleket, ifj. elnökké Szász Bélát, 
titkárrá Gsürös Istvánt, jegyzővé Kovács Kálmánt vá-
lasztották meg. A segélyegyesülct elnöke Szász Béla senior, 
pénztárnoka Bíberauer Richárd lett. 

* Tiszántúli ref. egyházkerületünk Debrecenben 
október 3, és következő napjain folyó ügyek elintézése 
végett közgyűlést tart. 

* Református vallástanárok értekezlete tarta-
tott Debrecenben a tanszerkiállítás alkalmával. Az érte-
kezleten, mint a Debr. Prot. Lap írja, jelen voltak: Balogh 
Ferenc, Erdős József, Elek Lajos, Kerekes Endre, B. Szabó 
Jenő, Radácsi György, László Gyula, Szabó Imre, Nagy 
József, Tabajdi Lajos, Gergely Károly, Bányai Sándor 
tanárok és lelkészek. Az értekezlet Tabajdi Lajos elnök-
lete és Elek Lajos jegyzősége mellett főként a vallás-
tanárok helyzetével foglalkozott, beható eszmecsere után 
kimondván a következő fontos elveket, illetőleg kívánal-
makat : 1. Jövőre minden teljes gimnáziumban rendes val-
lás-tanár alkalmaztassék rendes tanári fizetéssel és jogokkal, 
nem teljes gimnáziumokban pedig rendes lelkész tanítsa 
a vallástant. 2. Míg ez megtörténhetnék, addig a) a jelen-
legi rendes vallástanárok fizetése és jogai között különb-
ség ne legyen; b) rendes és arra képesített gimn. tanárok 
és rendes lelkészek megbízhatók a gimnáziumban a vallás-
tan tanításával, de változó segédlelkészek alkalmazása 
meg nem engedhető•; c) gimnáziumi vallás-tanárságra ké-
pesít a lelkészi oklevél, a mennyiben az jeles elméleti 
képzettségről tanúskodik. — Az értekezlet felkérte a 
tiszántúli ref. tanáregyesület központi bizottságát, hogy 
ezen megállapodások érdekében intézzen föliratot a tiszán-
túli egyházkerületre és azt szíves tudomás vétel végett 
küldje meg a többi egyházkerületnek is. 

* A tiszáninneni egyházkerület őszi közgyűlése 
szept. 16. s köv. napjain Nagy-Kaposon Ung megyében 
fog megtartatni. Ekkor bontják föl a főgondnoki állásra 
beadott szavazatokat, melyek hír szerint csaknem kivétel 
nélkül báró Vay Béla borsodi főispánra adattak. 16-án a 
templomban lelkészavatás lesz. Ugyanaz nap leplezik le 
Erdélyi János szülőházán a közadakozásból állított emlék-
táblát, mely alkalommal Lévay József egyházker. tanács-
bíró s az Akadémia és Kisfaludy-társaság képviselője 

alkalmi ódát szaval, Szinyei G-erson sárospataki főiskolai 
tanár pedig emlékbeszédet mond. Az ünnepélyekre nagy-
ban készülnek az ungmegyeiek, 

* A dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése 
Pápán, szept. 19-én kezdte meg tanácskozásait Tisza 
Kálmán főgondnok, Papp Gábor püspök elnöklete alatt. 
Tiszát a város és a főiskola nevében küldöttségek üdvö-
zölték. A kerületi gyűlés megjelent a főgimnázium alap-
kövének letételénél, a hol Papp Gábor ünnepi beszédében 
a felekezetek közti béke üdvös voltát hangsúlyozta. Azután 
választások voltak. Megválasztották a konventbe: Beöthy 
Zsigmondot, Darányi Ignácot, Vályi Lajost és Czike 
Lajost rendes, Véghely Dezsőt, Molnár Bélát, Körmendy 
Sándort és Antal Gábort póttagokul; a főiskola igazgató 
tanácsába: Körmendy Sándort, Barthalos Istvánt, Horváth 
Lajost, Vállyi Lajost, Konkoly Thege Gyulát, Konkoly 
Bélát és Molnár Bélát; a gazdasági tanács elnökévé: 
Németh Istvánt, alelnökévé: Horváth Lajost; a főiskola 
ügyészévé: Barthalos Istvánt; végül gazdasági tanács-
tagokká : Saáry Lajost, Kiss Gábort és Baranyai Zsig-
mondot. -— Gyűlés után bankét volt, a melyben a fel-
köszöntők sorát Papp Gábor nyitotta meg, a királyra 
ürítvén poharát. 

* A demográfusok a protestáns árvaházban. 
A demográfiái congressus alkalmából Budapesten össze-
gyűlt külföldi tudósok egyrésze szept. 5-én délután meg-
jelent a szegény ház-téri árvaházunkban, hol tudvalevőleg 
hazánkban legelőször honosíttatott meg az úgyn. »slőjd« 
vagy kézügyességi oktatás. A congressusi tagokat Kovácsy 
Sándor egyesületi elnökkel élén az igazg. választmány 
fogadta. A növendékek Guttenberg Pál, intézeti slőjd- tanár 
vezetése alatt dolgoztak, fúrtak, fűrészeltek, gyalultak. Az 
egészségügy emberei érdeklődéssel szemlélték az árvaházi 
apró kis munkások életerős mozdulatait és nagy elisme-
réssel szóltak az egyesület igazgató válásztmányáról, hogy 
semmi költséget nem kiméi egy olyan nemes foglalkozás 
meghonosítására, mint a milyen a slöjd. Az árvaházi 
slöjd-órának érdekes momentuma volt az, hogy a láto-
gatók közt ott volt maga Axel Mikkelsehn koppenhágai 
direktor, a legelső slöjd-tekintély, ki Guttenberg tanárnak 
is mestere volt. 

* Az iskolai év megnyitása volt napirenden e 
héten az egész ország fő- és középiskoláiban. A budapesti 
ref. főgimnáziumban a templomba gyülekezett, tanárokra 
és tanítókra Szász Károly püspök, mint a fenntartó egyház 
első lelkésze kérte a kegyelem Istenének áldását, azután 
pedig szívhez és észhez egyaránt szóló beszédben intette 
a tanuló sereget szorgalomra és jó magaviseletre. Főgimná-
ziumunkba 560 és egy néhány tanuló iratkozott be, kiket 
hogy az iskola tanács elhelyezhessen, most már a IV-ik 
párhuzamos osztályt is megnyitotta, ezzel főgimnáziumunk-
nak mind a négy első osztálya mellett van egy-egy 
parallel osztálya. 

* A pesti egyházmegye papsága szept. 4-én 
Budapesten látogatott lelkészi értekezletet tartott Szánthó 
János esperes elnöklete alatt. Az értekezleten jelen voltak 
Szász Károly püspök, Farkas József, Szőts Farkas, Szabó 
Aladár theol. tanárok, 20 eklézsiás lelkész és 5 segéd-
lelkész. Szánthó János elnök buzgó imája után szőnyegre 



került a szegények és árvák gondozásának ügye, mely 
kérdéshez hozzá szólottak Szánthó János, Vörös Károly, 
Gönczy Benő, Vargha László, Szabó Aladár, Szász Károly 
Szőts Farkas és Kontra Sándor értek, tagok. Az értekezlet 
kimondotta, hogy a szegények és árvák gyülekezetileg 
gondozandók, a szegények és árvák gondozása önkéntes 
adakozásra fektetendő, a gondozás eszközlése végett az 
eklézsiákban diakónus vagy szegények és árvák gondnoka 
választandó. Az egyházmegye által kiküldött bizottság 
pedig felkéretett, hogy a készítendő szabályrendelet meg-
alkotásánál az itt megvitatott elveket s a sajtó útján 
megjelent tervezeteket lehetőleg figyelembe vegye. — Az 
értekezlet másik tárgya az orsz. lelkészi gyámintézet kérdése 
volt. Először Földváry L. olvasta fel bírálatát a konventi 
tervezetre vonakozólag; ebben oda konkludált, hogy a terve-
zet elvetendő. Azután Vörös Károly bírálata fonalán folyt be-
ható eszmecsere a nagyfontosságú kérdés felett. Az értekezlet 
tagjai általánosságban elfogadják, de gyökeres átalakításnak 
kívánják alávetni a konventi munkálatot. Vörös Károly azt 
indítványozta, hogy a nyugdíjintézet ügye választassék el 
a gyámintézetétől s az anyagi erők teljes felhasználásával 
most csak a gyámintézet állíttassék fel, a nyugdíjintézet 
pedig később szerveztessék. Szász Károly és Szabó Aladár 
nyomatékos felszólalásaikban különösen azt kívánták, hogy 
a konventi tervezet értelmében a gyámintézeti jövedelmek 
25%-ából nyugdíj intézeti alap gyűjtessék; különben soha 
sem lesz lelkészi nyugdíjintézetünk, ennek létesítése pedig a 
küzegyház és a gyülekezetek legeminensebb érdekei közé 
tartozik. Az értekezlet kimondta továbbá, hogy a gyáminté-
zeti jogosultság megszerzésére tervezett idő 10 évről 5-re 
szállítandó le. Egyhangúlag kimondatott továbbá, hogy a gyá-
molítás kettős kategóriája eltörlendő s minden lelkész 
özvegye és árvája egyenlő özvegyi és árvái segélyben ré-
szesítendő. Ezeken kívül még több célszerű módosítás téte-
tett a munkálaton, melyek ha elfogadtatnak, a mi hitünk 
szerint is, javára válnak a tervezetnek. Az értekezlet javas-
latai és kívánalmai a szeptember 25-én tartandó egyház-
megyei gyűlés elé fognak terjesztetni. 

* A miskolci ref. felsőbb leányiskolában folyó 
hó 9-én az iskolai év megnyitása alkalmával egyszersmind 
ünnepélyesen leleplezték Kun Bertalan tiszáninneni püspök 
művészi kivitelű, olajba festett arcképét az intézet dísz-
termében. A képet az intézet a püspök iránt érzett hálá-
jának jeléül készíttette, mert Kun Bertalan püspöknek 
nagy része van abban, hogy a miskolci leánynevelő-intézet 
a mai magas színvonalra emelkedett. Az ünnepélyen az 
intézet felügyelő bizottsága s Miskolc város intelligenciája 
is nagy számmal volt képviselve. Az ünnepelt főpapnak 
szívünkből kívánjuk: Vivát, ad multos annos! 

* A klerikális akció csak nem akar engedni. 
Minden követ megmozdít, hogy erőre vergődjék, vagy 
legalább hogy beszéltessen magáról. Most az osztrák 
klerikálisok magyarfaló lapjával, a »Vaterland«-dal fú egy 
követ. Ez a pápánál pápásabb osztrák lap Rómából levelet 
íratott magának és úgy tünteti föl a dolgot, hogy a pápa 
elégedetlen Vaszary primás magatartásával, komolyabb 
ellentállást követel tőle, de rendkívül meg van elégedve 
Zichy N. gróffal és a fiatalabb papság buzgó fáradozá-

saival. A pápa immár döntött, még pedig a klerikális 
demagógia mellett. Az osztrák klerikális szócső e tenden-
ciózus hirlelése, úgy látszik, kiegészítő része a herceg-
prímás ellen intézett hajszának, s célja egy kis terro-
rizálás. 

* Az ó-szláv liturgia Horvátországban. Tudva-
levőleg Strossmayer püspök kijárta Rómában, hogy Hor-
vátország római kath. egyházaiban glogaliea, vagyis az 
ó-szláv liturgia, melyet a XIII. században a latin kiszo-
rított, pápai engedélylyel ismét visszaállíttatott. Horvát-
ország az egyetlen ország, a hol megengedték, hogy a 
római kath. misét nemzeti nyelven mondják. Poszilovies 
zengi püspök, most, hogy zágrábbi érsek lett, bucsúaján-
dékul szintén elrendelte volt püspükségében az ó-szláv 
misét.. De horrendum dictu, a horvát nép formális zen-
düléssel fogadta az újítást. Csendőrökkel kellett a plébá-
nosokat megoltalmazni a nép dühétől, mely agyonveréssel 
fenyegette a nemzeti nyelven miséző papokat. Csudála-
tosan ellentétes megítélése a dolgoknak. Míg nálunk a ma-
gyar görög-katholikus egyházak hiába esedeznek a ma-
gyar liturgiáért, addig Horvátországban akarata ellen 
ráerőszakolják a népre a horvát liturgiát. Hát csak fura egy 
dolog az a politika az egyházban. 

* Gyászrovat. Papp Gusztáv fülöpszállási tanító-
káplán, ki régebb idő óta betegeskedett, f. hó 9-én Fülöp-
szálláson, egy védtelen pillanatban, valószínűleg pillanatnyi 
elmezavarban kútba ugrott és belehalt. Özvegye és egy 
kis fia gyászolják szerencsétlen, kora halálát. Béke ham-
vaira! — Az iglói evang. főgimnázium köréből hasonló 
megdöbbentő esetről értesítenek: Bayer Jenő tanár, való-
színűleg szintén pillanatnyi elmezavarban, szept.. 7-én 
Iglón főbe lőtte magát. A szepesi tanító-egyesületben 
vezérszerepet játszott s a turistaság fejlesztése körül is 
vannak érdemei. Béke hamvaira! 

98/89*. sz. P á l y á z a t . 

A máramar os-szigeti államilag segélyzett ev. ref. 
lyceumban mint főgimnáziumban egy német nyelvi és 
bölcsészeti tanszék betöltendő. 

A tanárnak kötelessége a német nyelvet és bölcsé-
szetet mint főtantángyakat, s esetleg valamely rokon 
tárgyat tanítani, s tagjává lenni a tiszántúli ev. ref. egyház-
kerületi tanári nyugdíjintézetnek. 

Évi fizetése, ha rendes tanár neveztetik, ki 1100 frt 
200 frt lakbérrel, ha pedig segédtanár 800 frt 150 frt 
lakbérrel. 

A kinevezés joga a lyceumi pártfogóság felterjesztésére 
a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter urat illeti. 

Az állomást elnyerni óhajtók, a kik a nagyméltóságú 
közoktatási kormánynyal kötött szerződésnél fogva csak 
ev. ref. hitvallásuak lehetnek, kérvényüket és végzett 
tanulmányaikról, képesítésükről és eddigi alkalmazásukról 
szóló bizonyítványaikat folyó évi szeptember hó 20. nap-
jáig a lyceum felügyelő gondnokságához Máramaros-
Szigetre küldjék. 

M.-Szigeten, 1894. évi szeptember hó 1-én. 

Szöllősy Antal, 
kir. tanácsos, lyceumi felügyelő-

gondnok. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA RUnAPF.STKN. 



O ROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiixlri-Jiivatal : 

tlornyánseki/ Viktor könyvJeereskedé.se (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, díjak intézendők. 

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. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Értsük meg egymást, 
ni. 

A múltkor azt mondot tam, hogy Nagy Imre 
t. lelkésztársam némely nyilatkozatai úgy hang-
zanak, mint vádak saját maga s a vele egyet-
értő lelkészek ellen. Vádakként hangzanak e 
nyilatkozatok, mer t azt sejtetik, hogy Nagy Imre 
t. le lkésztársam ós a kik vele egy véleményben 
vannak, oly nézeteket táplálnak a gyülekezeti 
életről, az evangéliumi szellemű lapokról, a lel-
készeknek a hívek iránti kötelességeiről és saját 
lelkipásztori feladatukról , a melyek bizony a 
keresztyénség alapgondolataival semmiképen meg 
nem egyeznek. 

E nyilatkozatokban Nagy Imre t. lelkész-
társam elítéli az evangélista-intézményt, felszólal 
az ellen, hogy egyházi lapokban a lelkészek i ránt 
k ívánalmakat lehessen támasztani , az államtól 
kór segítséget, hogy az evangéliumi lelkipásztor 
saját hívei ellen s ikeresebben tehessen feljelen-
tést ós a gyülekezeti tagok helyenként i nagy 
megterhel te tésót tüntet i fel egyházi életünk leg-
nagyobb bajának. Vegyük sor ra e nyilatkozatokat. 

Az evangél is tákat Nagy Imre t. lelkésztár-
sam gúnyosan parasz tpapoknak nevezi. Tehá t 
nevetségessé akar ja tenni azt a gondolatot, hogy 
parasz tember az Isten országának ter jesztésé-
ben, az Űr egyháza építésében hitével, imájával, 
az Isten igéjének és más hasznos könyveknek 
ajánlgatásával és bibliai igazságokra vonatkozó 
beszélgetésével tevékeny részt vehessen. Hát az 
egyetemes papság gondolata hova le t t? Úgy 
látszik kiveszett a mi egyházunkból is egészen! 
Ugy látszik Nagy Imre t. lelkésztársam már 
külön, kiváltságos rendnek képzeli a papságot, 
a mely mellett senkinek a lelki szolgálatra jogo-
sultsága nincs. Hát t. lelkésztársam, hiába tetszik 
kigúnyolni a »parasztpapok«-at! T. lelkésztársam-
nak a templomi igehirdetésre ós a szakramen-
tumok kiszolgáltatására vonatkozó joga is azok-

tól a parasztpapoktól ered. Azok a parasztpapok 
csak a rend kedvéér t ruházzák t. le lkósztársamra 
még a templomi igehirdetés és a sak ramen tumok 
kiszolgáltatásának jogát is és t. le lkésztársam-
nak e tekinte tben semmi kiváltsága nincs. A 
parasztember , ha hisz igazán a megfeszített ós 
fel támadott Krisztusban, keresztyén jogaira nézve 
egyenlő a gyülekezet más tagjaival, a lelkészszel 
is. S a parasz tembernek , ha igazán hisz a Krisztus-
ban, nemcsak joga, de kötelessége is az Isten 
országának terjesztése, épúgy, mint joga ós kö-
telessége ez a miniszternek, bírónak, földbirtokos-
nak és orvosnak, ha van élő hit a szívében és 
közösségben él a kegyelem Istenével. És min-
den igaz lelkipásztor a r r a törekszik, hogy a 
híveket az Isten országa öntudatos munkása ivá 
képezze. Felhasznál ja e r re a templomi igehirde-
tést, mint a melynek joga a gyülekezet által rá 
lett ruházva, de felhasznál sok más eszközt is. 
Most jövünk már az evangólistaság kérdéséhez. 
A kérdés az: megelégedhetik-e a lelkipásztor azzal 
a segítséggel, a melyet neki a gyülekezeti élet által 
keresztyén öntudatra hozott tagok nyújtanak vagy 
szüksége van más olyan segítőkre is, a kik bizonyos 
képzésben részesültek ? 

Nagy Imre t. le lkósztársamnak eszébe sem 
jut, hogy az evangélisták a lelkész munka tá r sa i 
is lehetnek. Egyenesen azt képzeli, hogy majd 
ellenségei lesznek ós előre megjövendöli, hogy 
az evangélisták a baranyai gyülekezetek tagjait 
mind elhódítják majd s alkotnak e tagokból a 
Szentháromság egy Istenben hivő s a Jézus vált-
ságában bízó gyülekezeteket. Hát ez kétségkívül 
f igyelemreméltó nyilatkozat. Szinte jól esik hal-
lani. Hiszen máskülönben mindenfelé azt han-
goztatják, hogy csak pénz legyen ; csak kapnánk 
valahonnan milliókat, majd akkor nem kellene 
fél tenünk az egyház tagjait, hogy majcl máshova 
térnek. De íme Nagy Imre t. le lkésztársam jófor-
mán akarat lanul , olyan eszközre talált, a mely-
nek alkalmazása után a pénz és az anyagiak 



nem feltétele lesznek a hitéletnek, hanem ered-
ménye, mert az evangélisták egyszerű, őszinte 
hamisítatlan és erős hite a Szentháromság egy 
Istenben és rendíthetlen bizalma a Jézus vált-
ságában visszatartják majd a híveket, hogy a 
hatalmas, fényes és gazdag pápistaság karjaiba 
ne hulljanak. De hát nem lehetne-e az evangé-
listák őszinte hitét, felbuzdulsát, lelkesedését, 
tettvágyát a református egyház erősítésére fel-
használni? Lehet is ez a dolog igazán olyan, 
mint a Columbus tojása. Lehet, nagyon is lehet 
s ha meg lesz, olyan természetesnek és egy-
szerűnek tűnik majd föl, hogy mindenki azt 
mondja : Igazán csodálatos, hogy rá nem jöttünk. 
Lehet, de akkor más álláspontra kell államink, 
mint a melyen Nagy Imre t. lelkésztársam áll. 
Mert bizonyos dolog, hogy ha az egész refor-
mátus egyház arra az álláspontra áll, a me-
lyet Nagy Imre t. lelkésztársam elfoglal, akkor 
és csakis akkor következnek be azok a vesze-
delmek, a melyektől t. lelkésztársammal együtt 
oly sokan félnek. Sőt be is következtek már. Már 
eddig is eltértek tőlünk sokan, a kikben nagy 
vallásos erő és sok józan vallásosság lakozott. 
Kicsinyeltük őket, vallásos szükségeiket ki nem 
elégítettük, tettvágyuknak megfelelő munkát nem 
adtunk, s lettek baptistákká és nazarónusokká. 
Jegyezze meg jól mindenki, hogy a sectarius 
mozgalmak megindultak és megerősödtek, nem 
azért, mert valaki az evangélista-intézményt a 
református egyházban felállította, hanem épen 
azért, mert az egyház művelt vezetői inkább 
igazgattak, kormányoztak, a keresztyén hitélet erő-
sítésére, ápolására elég gondot nem fordítottak, 
mert hiszen a keresztyén hitélet lángja közöt-
tük is meglehetősen lelohadt. És ha gyökeres 
reformok után nem látunk, ha lelki megújulást 
nem hozunk létre egyházunkban, ha segítőkről 
nem gondoskodunk, a kik a tudományosan kép-
zett lelkész és a nép közt meglevő űrt át tudják 
hidalni, hát a vallásszabadság törvénybe iktatása 
után bizonyára végveszélylyel fenyegető áradattá 
erősödnek eme mozgalmak. Még most vannak 
parasztemberek és nem-paraszt, de nem is tu-
dományosan képzett egyének, a kik bibliai 
órákat tartanak, énekelnek ós imádkoznak a 
gyülekezet tagjaival, majd a Szent írás egyik 
vagy másik részét megmagyarázzák nekik, és 
a bűnösöket térítgetik, ele erősen tartják ma-
gukat a baptisták és nazarénusok ellen. Tudo-
másom van róla, hogy sok helyen a lelkész a 
hívek e seregót soha fel nem keresi, akármeny-
nyire kérik is erre a hívek. Ezekben a kegyes 
gyülekezésekben résztvevőket és még a kicsiny-
lettek ós elhanyagoltak ezreit elveszti egyházunk, 
ha álmából fel nem ébred. Az bizonyos, hogy 

ezek a secták majd újabb részekre oszolnak, 
mert hiszen a különleges gondolatok, melyek 
léteit adtak nekik, tovább folytatják felbontó 
munkájukat. Az is bizonyos, hogy furcsaságaik 
megszaporodnak s azok száma is megnő, a kik 
egészen rossz ós gonosz életet élnek s ép e go-
nosz élet elpalástolása végett vegyültek a kegyes 
secták közé. Bizonyos, hogy a baptisták ós naza-
rénusok hibái és bűnei felett ezentúl még köny-
nyebb lesz kemény prédikációkat tartani. De 
mindez nem menti meg a mi egyházunkat és 
mindez nem törli el a mi hibáinkat és bűneinket. 

Mit tegyünk hát? Nagyon sok mindent tehe-
tünk. Mindenek előtt reformálnunk kell a lelkész-
képzést. Erre vonatkozólag elmondtam már e 
Lap hasábjain nézeteimet s csudálom, hogy Nagy 
Imre t. lelkésztársam azt nem mondta a lelkész-
képzés reformjáról írt cikkemre, hogy: ez az 
ember, úgy látszik, csakugyan jót akar, mert a 
saját munkássága körében is észreveszi a bajt. 
A lelkészképzésről a jelen alkalommal csak any-
nyit akarok mondani, hogy a theologiára jelent-
kezőtől nemcsak azt kellene megkérdezni: rend-
ben van-e az érettségi bizonyítványa, hanem azt 
is, hogy: ismeri-e a bibliát, hisz-e a Krisztusban, 
órezte-e lelkén az Isten gondviselő, megváltó ós 
megszentelő munkájának hatását? 

Azután azokat az eszméket, a melyeket 
Szilassy Aladár egyházmegyei gondnok a »TIaj-
nalcc 6-ik számában a világiak kötelességeire 
vonatkozólag közzé tett, a házak tetejéről is 
prédikálnunk kellene s meg kellene győznünk 
a művelt világiakat, hogy a keresztyén élet nem-
csak abból áll, a mit ők eddig tettek s az egy-
ház igazgatásában való részvétel, meg néhány 
száz forintnak egyházi célokra való áldozása mel-
lett sok minden egyebet is kellene tenniök, szó-
val az Isten országát kellene terjeszteniük, azután 
meg sokan pár ezret is áldozhatnának e pár 
száz helyett. 

Azután fel kellene virágoztatnunk az evan-
géliumi építő irodalmat. E részben az elmúlt 
néhány hónapban igazán nagy dolgokat mívelt 
néhány buzgó református lelkész, tanító és egy-
háztag. Hogy mit míveltek, arra nézve most 
gyűjtöm az adatokat, a melyekből majcl kitűnik, 
hogy a vallásos íratok terjesztésének nagy mun-
káját sikeresen megkezdettük, úgy hogy csak 
arra van szükség, hogy a kik még edclig tétle-
nül ós közönyösen félre állottak, e buzgók nyo-
mába lépjenek. 

De mindez nem elég. Fel kell állítanunk 
az evangélista-intézményt. Ez következik a val-
lásos élet természetéből. Az igaz vallásosságnak 
ugyanis két fő eleme van: a melegség és higgadt-
ság. A keresztyénség nagy alakjaiban mindkét 



elem egyenlő mértékben megvan. Pál apostol ép 
úgy kitűnik hitének melegsége, ereje, belső fel-
buzdulásának heve által, mint mérsékelt, okos, 
józan gondolkodásmódja által. Fájdalom azonban 
igen gyakran megtörténik, hogy a meleg, heves 
vallásos felbuzdulás képtelen rajongássá, a hig-
gadtság pedig nehézkességgé, hidegséggé, forma-
lizmussá változik. Hogy az egyházi élet a kép-
telen ós oktalan rajongás árjába ne kerüljön, 
azért neveljük az egyházi organizmus éleszté-
sóre hivatott munkásokat, a lelkészeket. Tehát 
nem azért, hogy a Krisztus szolgáivá legyenek, 
mert minden keresztyénnek a Krisztus szolgájává 
kell lennie, hanem azért, hogy a különböző mí-
veltségű, állású, korú keresztyének különböző 
munkásságának hivatott vezérei legyenek. Ámde 
a lelkészképzés s ennek folytán a lelkészi mun-
kásság is merevvé, hideggé, chablonszerűvé vál-
hatik. Sőt megtörténhetik, hogy a lelkészképzést, 
a lelkész igehirdetését ós munkáját nem is a 
Krisztus evangéliumának szelleme hatja át, hanem 
a hitetlensógé. Megtörténhetik, hogy az egyházi 
élet központjaira oly egyének jutnak, a kik ma-
gok sem hisznek a megfeszített ós feltámadott 
Krisztusban vagy peclig hitök nem élő hit s nem 
ösztönzi őket a lelkek megmentésésóre, a Krisztus-
hoz való vezérlésére s a keresztyén életre. Ilyen-
kor az egyház gépezetté válik, világi institúcióvá, 
melyben vannak igazgatók és igazgatottak, de 
keresztyén közösség nincs. Az Ur azonban az 
ő kegyelmének nagyságával itt is, ott is meg-
ragad egy-egy lelket, megtölti élő hittel, ád neki 
külső képességet is az Isten országának épí-
tésére. E lelkek közül egyik az egyházi élet 
központi helyén áll, másik nem. Az apostolok 
nem álltak az egyházi élet központi helyein, 
Luther és Calvin ott álltak. De akármily helyet 
foglaltak is el, első gondolatuk nem a kiválás, 
nem az elszakadás volt, hanem az egyházi élet-
nek a magasabb igazságok értelmében való át-
hatása. A hivatalos vezetők azonban a legtöbb 
esetben tönkre akarták tenni a hivatottak által 
keletkezett mozgalmat. Tudjuk, hogy az apostolok 
nem akartak kiválni a zsidó közösségből, de ki 
kellett válniok, mert a hatalmasok kiüldözték 
őket. Tudjuk, hogy Luther eleinte a pápától 
várta a visszaélések orvoslását, de aztán elsza-
kadt tőle, mert a pápa kiátkozta. 

Reméljük, hogy a magyar református egy-
ház nem követi a rossz példákat. Reméljük, 
hogy a mi egyházunk nem utasítja el magától 
azok cselekvését, a kik hisznek ugyan komolyan, 
de tudós képzésben nem részesülhettek. Hiszen, 
ha egy református lelkész, tehát még csak nem 
is tanár, egy vagy két évig (ennyi elég, s azt 
hiszem, hogy Kecskeméthy, paksi lelkész, a ki 

az evangélistaképzés eszméjét felszínre hozta, 
eláll attól, hogy négy évig akarja tanítani az evan-
gélistákat), oktatja azokat, a kiknek az Isten élő 
hitet, cselekvésre való képességet, az Isten or-
szága terjesztésére való égő vágyat adott, ha 
megtanítja őket, hogy a református egyház tanaira 
nézve megegyezik a keresztyénséggel, ha meg-
érteti velők, hogy a református egyházat erő-
síteni s felvirágoztatni hazafias kötelesség is, 
hát akkor csak sokkal nagyobb valószínűséggel, 
sőt bizonyossággal lehet azt állítani, hogy az 
így kiképzett evangélisták nem fognak sectákat 
alapítani s nem fogják a református lelkészektől 
a híveket elhódítani? Azután meg ne tessék azt 
képzelni, hogy mi az evangélistákra a templomi 
igehirdetést akarjuk bízni ! Hát tán másféle 
munka nincs az egyházban ? Hát nem jobb 
volna-e épen a református egyház érdekében, 
ha a baptista kolporteurok helyett magyar, refor-
mátus kolporteurok ajánlgatnák házanként a bib-
liát, meg a vallásos iratokat, kivált ott, hol a 
biblia terjesztésére sem a lelkész, sem más nem 
vállalkozik? Es nem volna-e jó, nem elkerülhe-
tetlenül szükséges-e, hogy ezek a kolporteurok 
tisztában legyenek az evangéliomi igazságokkal 
és alkalmas feleleteket tudjanak adni ez evan-
géliomi hit érclekében úgy a vakhit, mint a hitet-
lenség és sectariusság .híveinek? Igy tessék gon-
dolni az evangélistaságot és akkor bizonyára 
senkinek sem lehet az ellen kifogása, a ki a 
Krisztus egyházát komolyan akarja építeni. Azután 
meg nem ártana ám nekünk református lelké-
szeknek egy kicsit a bibliával is törődni, a melyben 
peclig egyebek közt ez is meg van írva : Es ő 
adott némelyeket Apostolokat, némelyeket pedig 
prófétákat, némelyeket peclig evangélistákat, né-
melyeket pedig pásztorokat és doctorokat. (Efez. 
IV, 11.). 

A mi eleink, úgy látszik, jobban ismerték 
a Szent írás e helyét, mint mi, mert pl. azokban 
a kanonokban, a melyek által a Dunántúli helv. 
hitvallású egyházak a XVII. század elején igaz-
gattattak, a II. fejezetben e helyre történik hivat-
kozás. Reméljük, hogy egyházunk megérti az idők 
jeleit s egy alkalmas intézményt azért, mert az 
eddig szervezve nem volt, ele a mely a bibliai 
keresztyénség szellemének megfelel, dacára az 
eddig felmerült félreértéseknek, nem fog magá-
tól elutasítani. 

Hanem az evangélistaság eszméjével oly 
soká foglalkoztam, hogy egyéb észrevételeimet 
jövőre kell halasztanom. 

Szabó Aladár. 



I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai év kezdetén. 
Megnyitó beszéd. Tartatott a hódmezővásárhelyi főgimnázium 

1894/95-ik iskolai évnek megnyitásakor. 

Mélyen tisztelt elöljáróság és tanári kar! Kedves 
tanuló ifjúság! Hála legyen a nagy Istennek, hogy napokká 
érlelvén a röpke órákat, munkabiró erőben és békében 
kegyelmesen elvezérelt az 1894/95-ik tanév küszöbéhez ! 
Térjen áldás szent nevére! 

Szívem mélyéből üdvözlöm a mélyen tisztelt Elöl-
járóságot és Tanár urakat, kedves munkatársaimat. Igaz 
szívvel kérek az áldások urától bőséges jutalmat az Elöl-
járóság áldozataiért; erőt a tanárokra néző terhes, de 
gyönyörűséges munkára és majdan gazdag sikert a tanév 
súlyos fáradalmai után ! 

Nemkülönben a szeretet melegével üdvözöllek titeket, 
is visszatért és újonnan érkezett növendékei iskolánknak; 
hozott Isten benneteket! Adja Isten, hogy a minő derűs 
a tanév reggelén reménykedő lelketek ege: oly fellegtelen 
legyen jól végzett munkátok után az esztendő leáldoztával 
annak boltozata. Vajha, elszakadva az édes anyai, csak 
értetek dobogó kebelről, megihletve az édes apai csók 
hevétől, hoztatok volna elég erőt és kedvet a munkára, 
fogékony szívet a tiszta erkölcsre. Mert tudjátok meg: a 
minő magasztos a ti hivatástok: oly szilárd kitartás vezet-
het annak magaslatára; a minő fokot nem türo a ti 
pályátok: oly sok önmegtartóztatást követel, hogy pezsgő 
véretek habzását leküzdhessétek. Valóban sokat kell fára-
doznotok, sokat izzadnotok Kedves Ifjak, nem egy édes 
örömről lemondanotok, hogy ma még kötelességeitek 
teljesítésében kitartó, erkölcsben kifogástalan növendékek 
majdan a társadalomban derék férfiak, szívben és főben 
valódi emberek lehessetek. 

Arany János egyik, életbölcseségben oly gazdag köl-
teményében, egy ünnepélyes alkalommal így szól egyik 
nagyreményű tanítványához: 

^Legnagyobb cél pedig itt e földi létben: Ember 
lenni mindig, minden körülményben«. Ez ünnepélyes óra 
engemet is arra hív, hogy a nagy költő valóban arany 
szavait intézzem hozzátok azzal a forró óhajtással: vajha 
az én szózatom termékeny talajra találjon zsenge és ifjúi 
fogékony szivetekben: »Legyetek ti is majdan emberek 
mindig, minden körülményben!« 

Ha valaha: bizonyára száz munkára hívott korunk-
nak; ha valakinek: félreismert, galádul rágalmazott fajunk-
nak és talán a lét legsúlyosabb harcával szembe menő 
magyar hazánknak van szüksége a valódi emberre. Ámde 
ti még csak lesztek emberek. Ti még zsenge gyermekek, 
serdülő ifjak és csak kisebbrészben vagytok éredéshez 
közeledő ifjak, a kik egyrészben talán meg sem értitek -— 
ha volna is — szavaim súlyát. Tehát hallgassak? elnyomjam 
szívem előtörő érzelmeit ? Nem teszem. Annak az áldásos 
esőnek sem valamennyi csepje hatol le a növényzet 
gyökerének minden sejtjére; de éltető ereje szétárad, üde 
életet kelt annak rostjaiban; annak az éltető napsugárnak 
sem minden paránya hevít közvetlenül minden állati vagy 
növényi részt: mégis életet szív belőle a tavasz első 
ibolyája, új életre kel tőle a parányi rovar. Engemet is az 
a hit éltet, hogy lesz szavaimban egy-egy ige, a mely 
észrevétlenül megihletvén a szívek húrjait, talán épen a 
csábítás, a felzajlott indulat perceiben hallatja a tiszta 
erkölcs és erény óva emlékeztető szózatát; lesz egy-egy 
eszme, egy igazság, a mely benyomódván a már serdültek 

fogékony lelkébe, még a későbbi években is talán épen 
a legkellőbb percben erőre kelvén, az evangéliumi mag-
vető magva szerint hoz gyümölcsöt itt harminc, ott hatvan, 
sőt néhutt százannyit. 

Hogy azonban a zsenge gyermek és ingatag ifjú 
egykoron valódi emberré, férfiúvá lehessen: nem egy nap 
hosszú előkészülés lankadatlan munkája az. Gyönge haj-
tásból szökken fel és izmosodik meg a viharral dacoló 
tölgy : játszi gyermekből és változékony ifjúból érik meg 
a biztos fejű és erős karú férfiú. Az édes anyának mennyi, 
soha meg nem hálálható aggodalma és gondja, soha vissza 
nem fizethető áldozata, a tanítónak mennyi fáradozása, 
magatoknak mennyi erőfeszítése kell ahhoz, hogy derék 
ifjak s majdan valódi emberek lehessetek. A legtöbb mégis 
rajtatok fordúl meg. Korunkban a valódi ember a test, 
a lélek és szív teljes harmóniája. Sohasem szabad e 
tényezők egyikét vagy másikát túlsúlyra juttatni. Figyel-
jétek meg e végre néhány útbaigazító megjegyzésemet. 

Ismeritek a közmondást: Ép testben lakik ép lélek. 
Nem volt soha idő, nem volt kor, a melyben e nagy 
igazság az élet izzasztó harcai között inkább helyén lett 
volna, mint napjainkban. Érzi is ezt korunk egész való-
jában, rajta is van teljes erejével, hogy- mindinkább való-
sítsa; de még mélyebben érezte és foganatosította ezt az 
ókor dicsőséges népe, a görögség. A merev spártai rideg 
közönynyel dobta zsákmányául a rengeteg vadjainak béna, 
avagy vézna fiúgyermekét, de a testedzés minden fajtá-
jában annál hatalmasabban gyakorolta az erőteljes izom-
zatút. Futás és birkózás, vívás és sulyok dobálása, a hideg 
és meleg könnyű tűrése, az éh és szomj föl sem vevése vol-
tak eszközei, hogy a nép harcedzett fiai közül rendületlen 
Leonidások támadtak. 

De ez a dór faj merev egyoldalúsága volt. A mű-
vészi érzékű athénei a spártai gondjával megadta a test-
nek a magáét, de hasonló buzgalmat fordított a lélek 
lappangó erőinek fejlesztésére is. A zene és ének. a tánc 
és képzőművészetek a test gondos gyakorlása mellett 
karöltve avatták fel az athénei ifjút az élet nehéz küz-
delmeire, de képessé tették a művészeti fogékonyságra is. 
Ha az elvont tudományban nem emelkedhettek is a mai 
magaslatra: de korunkra átmaradt művészeti remekeik, 
csonka töredékeikben is, évezredek után is, fenszóval hir-
detik, hogy élt leikökben az a felhőtlen derű, az igaz, 
szép és jó eszméi iránt üde fogékonyság, a mely 
szép leiköket a népek ezrei fölött mind máig oly kiválóan 
jellemzi. Csak az a nép, a mely testét és lelkét oly bájos 
összhangban fejleszté, vívhatott szabadságaért oly bámu-
latosan hősi harcokat, teremthetett a tudomány, alkotha-
tott a művészet mezején mindenha örök mintákul szol-
gáló remekeket. Nézzünk meg egy ó-görög szobrot, bár 
csak halvány rajzban. Minő teljessége az idomoknak, 
aránya a részeknek! Mennyi szellem, élet és lüktető ele-
venség az arcban és tagokban; mennyi kellem és össz-
hangzat az alakban! El kell hinnünk, hogy az eredeti, 
a mely után a szobrász vésője indult, nem eshetett messze 
a mintázattól. 

Mily sivár ellentétet nyújt képzeletünknek a sötét 
középkor rideg aszketizmusa, a mely a testet a bün és 
gyarlóság törékeny edényének, az örök éltű lélek börtö-
nének tekintvén, vakbuzgó rajongásában erőszakosan el-
nyomva az élet tiltakozó szavát, a porhüvely sanyarga-
tásában, őrületes ostorozásában kereste a mennyország 
útját. Hála korunk felvilágosodásának, a mely épen a lélek 
szolgálatában törekszik visszatérni a valódi emberi, az 
ó-görög v.ilágnézletre! 

Kedves tanuló ifjúság ! Fenséges ajándéka a kegyes 
Istennek, de az erkölcsiség zománcával díszesítve, az 



az egészséges, ép test. Nincs gyönyörűségesebb látvány, 
mint a gyermeki derült homlok, a szelíd, a bűn tudata által 
el nem fátyolozott tekintet, a nyájas arc, a melyen ott 
az ártatlanság hamva, virúlnak az egészség üde rózsái. 
Nincs nemesebb jelenség, mint a pezsgő erőtől duzzadó 
ifjúnak ruganyos izmai, a szabályos, sugár testalkat, a 
homlok önérzete a szemek bátor tüze, a melyekben az 
erkölcsi tisztaság varázsa, egy fényes jövő meghódításá-
nak vágya lángol. Művészi remeke a nagy alkatónak, az 
istenség* képmása! Minő szánalmas látvány ellenben a 
roskatag ifjú jelensége! Mogorva halántékán ballépéseinek 
sötét föllege borong, lesütött téveteg szemei félnek fölte-
kinteni, mert mindenkiben tettei bírájától remegnek, Arca 
halvány, élettelen tagjain lankadtság, magatartásán lusta 
unalom uralkodik. Szánandó kép! 

Óvatos féltékenységgel őrizzétek azért testetek épsé-
gét és egészségét. Csúnya könnyelműség volna gondolatla-
núl bánnotok a nagy Isten ingyen ajándékával. Legyen főgon-
dotok a testeteket védő ruházatra. A derék tanuló öltözete 
lehet avult, sőt foltos, de sohasem ronda. Gondos tiszta-
ság különböztesse meg az iskola növendékét az utcák 
pongyola gverkőcétől. Különösen vigyázzatok a légmér-
séklet gyors változásaira. Ne ejtsen meg benneteket, mint 
annyiszor történik, az őszi vagy tavaszi csalfa napsugár, 
de viszont, az okos fiú egyiránt szoktatja magát hőhöz 
és fagyhoz. Gondoljatok testetek tisztaságára. Nemcsak 
az egészség főkelléke, a tanulónál egyenest elengedhetetlen 
tulajdon ez. Városunk áldozatkész hatósága ingyen fürdőt 
szolgáltat számotokra. Használjátok fel hálásan a kedvező 
alkalmat. Vannak tanulók, a kiknek egész kezök tinta-
foltos, ujjaik retkesebbek, mint a jóravaló iparos tanoncéi. 
A jó tanuló fürtéi bozontosságát nem tűrheti. Tiszták 
könyvei és iratai, habár láthadd rajtok a sűrű használat 
nyomait. De nézd meg a rendetlen deákéit; rongyosak és 
rondák, befirkálva, feszegetve annyira, hogy jóízlésű ifjú 
kezébe sem veheti. Kiáltó bizonyságai a rendetlenségnek! 

Elmondtam előttetek sokszor, hogy nem tagadjuk 
meg tőletek az ifjúi vérnek ösztönszerűen parancsoló szük-
ségét: a lelket felüdítő kedvtelést és a testedző játékot. 
»Gyermeké a boldog élet; a ki gyermek, játszhatik«, 
mondja a költő szépen és igazán. Játszódjatok, de legyen 
az a játék művelt tanulókhoz illő. Azt hiszem, a játék 
javára e tanévben jóval többet tehetünk. Lesz -— remény-
lem — alkalmas terünk: tanítását rendszeressé teszszük. 
Boldog isten, játék és tanítás! ez is az idők jele. Emlé-
kezem, mi tanítás nélkül is tudtunk játszani. Változatos 
játékunk egy részben talán nyerses is volt, de aztán izom-
és testedző; fáradalmai megfűszerezték egyszerű falatain-
kat. Nékem úgy rémlik: mi erőteljesebbek, kitartóbbak 
valánk a játékban, de aligha jobban nem győztük a tanu-
lást is. Elestünk, felbuktunk, egy-egy labdadobás olykor 
könyet lopott szemeinkbe, de visszaadni a kölcsönt, ezt 
tartottuk katona-dolognak. Hanem aztán egy kis lenge 
fuvallat, egy gyenge léghuzam nem is okozott mindjárt 
annyi leckekórt, annyi tanóra-lázat. Gyakoroljátok tehát 
izmaitokat, az ősgörög ifjak példájára edzetek idegeiteket. 
Ne a divatos szivarkákban, ne a dohányfüstös szoba kóros 
levegőjében, hanem a szabad természet nyújtotta szóra-
kozásban keressetek és találjatok korotoknak való élve-
zetet. De ne feledjétek azt sem, hogy csak a hü munkás 
érdemes a kenyérre, csak az a tanuló játszhatik igaz 
gyönyörrel, a ki becsülettel megfelelt feladatának. 

Ámde nem kevesebb gond illeti meg a lélek tiszta-
ságát és gazdagságát is. Fájdalom, az élet ezer alkalma, 
a léha kortársak csábításai, a társadalom kísértői, sőt az 
újabb irodalom és újságok némely termékei, kígyóként 
leskelődnek, hogy a nem eléggé szilárd lábút megtánto-

rítsák. Legyetek azért éberek és szilárdak. Boldog az ifjú, 
a kinek teste edzett, lelke fedhetetlen és ismeretekben 
gazdag, benne már az ifjúság arany szakában felragyog 
a leendő ember hódító képe. 

Futó Mihály, 
főgimn. igazgató tanár. 

T Á R C A . 

A protestáns prédikáció eszményképe. 
IV. 

Istennek a Krisztusban megjelent kegyelmét a gyüle-
kezet szükségei szerint hirdetjük! Nem magunknak prédi-
kálunk. hanem a gyülekezetnek, tehát nem a mi tetszé-
sünk az irányadó, hanem a hívek lelki szüksége. Ezeknek 
is azonban nem úgy és nem azt prédikáljuk, a mint és 
a mi nekik, mint embereknek tetszik, hanem a hogy és 
a mire nekik, mint Krisztus követőinek, az Isten országa 
reménybeli tagjainak szükségük vagyon. 

De ez nem azt teszi, mintha a Krisztus tetszésünk 
szerint más-másképen alakítható volna, miként az agyag 
a szobrász kezében, vagy pedig részekre osztható volna, 
nem, hiszen ez ellen már fentebb tiltakoztunk, hanem 
csak annyit jelent, hogy meg kell keresnünk mindig azo-
kat az összekötő pontokat, melyek által legjobban egybe-
fűzhetjük a Krisztust a gyülekezettel, azt az achillesi sar-
kot, melyen legkönyebben beleüthetjük a gyülekezetbe 
azt az ösztökét, mely Pál apostolt egész életében űzte-
hajtotta. Ez a név: Krisztus Jézus, mindent magában 
foglal, a mire a keresztyén embernek szüksége van, a 
kérdés most csak az, hogy ennek az egy szerves egészet 
képező Krisztusnak, mely részével férkőzhetünk hozzá 
legközvetlenebbül a gyülekezet szívéhez, hogy aztán ezt 
teljesen az ő birodalmává alakítsuk át. 

Itt is csak az apostoli példát kell követnünk. Pál 
a zsidóknak zsidó, a pogányoknak pogány, az erőtelenek-
nek erőtelen, mindeneknek minden az evangéliumért. 
I. Kor. 9, 20—23-at v. ö. Csel. 21, 26., 23, 6., Róm. 
3, 20., Gal. 2, 16., 2, 3., I. Kor. 8, 13-al. A zsidóknak 
a törvény által, a pogányoknak a törvény nélkül hirdeti 
a Krisztust, mindenkinek a saját eszmeköre, felfogása sze-
rint s a felmerült alkalomból kifolyólag. Kitűnő példa erre 
az areopáguson tartott beszéde. Csel. 17, 22—31. De 
ekként cselkesznek a többi apostolok is. Ok csak a zsidók-
hoz hivattak, hirdetik tehát a Krisztust a zsidók értelme 
szerint, sőt ez irányba a Héber levél annyira megy, hogy 
— ámbár Paulinus irányát megtartja — egyenesen pár-
huzamba állítja a zsidó főpappal és ennek átdozatával 
a Krisztus főpapságát és áldozatát, nyilván, oly célból, 
hogy ez által a levél olvasói számára megalkossa azt a 
hidat, mely őket a zsidóságból a keresztvénségbe átvezesse. 
Erre a bölcs alkalmazkodásra találunk a zsidó keresztyé-
nek részéről is példát. Ez irány fejét, Pétert maga a 
szent lé'ek tanítja meg erre. És a judaizáló Péter most 
elmegy a pogány Kornéliushoz és ily nyilatkozatot tesz: 



Bizon ynyal látom, hogy az Isten nem szeméiyválagató, 
hanem, minden nemzetségben kedves néki akár kicsoda, 
a ki őt féli és igazságot cselekszik. Csel. 10, 34. 35. És 
nem vonakodik Kornéliust és társait megkeresztelni. 

De legkitűnőbb példa a Csel. 8, 26—39. Filep apostol 
a szerecsen főembert épen az útfélen találja-, még pedig 
akkor, a midőn 'ez Ézsaiás prófétát olvassa. A szt.-lélek 
ösztönzésére odalép hozzá és megkérdi: vájjon érted-e 
a mit olvassz? — Nem, feleli ő. — »Akkor Filep az 
ő száját megnyitván és elkezdvén ez ez írásom hirdeti 
neki a Jézust*. 

Ezeket az apostoli példákat kell nekünk is követni! 
Közöttünk ugyan nincsenek zsidó- és pogány keresztyének, 
de az embereknek mily különböző rendű-rangú, állapotú 
és műveltségű csoportjai vannak, mily különböző gondol-
kozásmóddal és szükségekkel! Ezeket nem lehet figyelmen 
kívül hagynunk, ha azt akarjuk, hogy prédikációnk érdeklő-
dést és ez által épülést idézzen elő hallgatóinkban, mert 
tapasztalás szerint az érdeklődés mindig az iránt a leg-
nagyobb, a mire szükségünk vagyon. Már pedig ezeknek 
nagyon különböző szükségeik vannak. S ha most már 
ezek szerint és által akarunk az emberek szívéhez fér-
kőzni, úgy, az apostoli kifejezés szerint, a gyengéhez 
gyengévé, az erőshöz erőssé, a falusihoz falusivá, a városi-
hoz városivá stb. kell lennie a prédikátornak az evan-
géliumért. A Héber levél is abban találja Krisztus egyik 
főpapi tulajdonságát, hogy, ámbár bűn nélküli volt, hason-
latossá lett az atyafiakhoz, megkísértetett, miképen azok, 
megindult erőtlenségükön, szánni tudta a tudatlanoknak és 
tévelygőknek állapotját, mivelhogy ő is körülvétetett erőt-
lenséggel. Ennek a szent alkalmazkodásnak nem szabad 
hiánvzani a mi prédikációinkból sem. Az egyszerű falusi 
gyülekezetnek beszéljünk egyszerűbben, tartalomban és 
nyelvben egyaránt. Nem póriasan! ne zavarjuk össze, 
csak oly alakban, mely a hívek értelmi erejét általános-
ságban nem haladja felül. Tanulja meg a pap a legmaga-
sabb eszméket is oly nemes alakban népszerűsíteni, melyet 
megértsen az egyszerű ember is, ne kicsinyeljen az intelligen-
sebb hallgató sem. A városi gyülekezetekhez pedig legyünk 
mi is városiak. Pál apostol az athenaei arcopaguson a 
görögök előtt ezeknek költőire is hivatkozik, Csel. 17, 28. 
mit másutt nem tesz. Egy intelligens gyülekezetben sok 
olyan dolgot elmondhatunk, illetőleg elhallgathatunk, a 
mit az egyszerűbb közönség nem értene meg. Az apostoli 
kifejezés szerint az egyiket tejnek italával, a másikat 
erősebb ételekkel tápláljuk. Krisztus is azt mondá tanít-
ványainak: »Még sok dolgok vagvnak, melyeket nektek 
el kellene mondanom, de most el nem hordozhatjátok. 
Ján. 16, 12. A városi művelt gyülekezet többet elhordoz-
hat, mint a falusi egyszerű, de tűlságba menni itt sem 
szabad. Csupa tudós emberekből egy gyülekezet sem áll, 
az egyszerűbb hallgatókra ptt is számítani kell. Mindenkor 
bölcs tapintatra van szükség, 

Sőt még egy ugyanazon gyülekezetben is más-más-
ként alakul a prédikáció, ha annak szükségeit folyton 
szemmel tartjuk, mert a helyesen végzett igehirdetés min-

dig hű tükre a gyülekezet szellemi és anyagi állapotának. 
A természeti, polgári és egyházi év változásai: hazai és 
társadalmi mozzanatok, ünnepek, szerencsés vagy szeren-
csétlen események mind más-más gondolatokat és érzel-
meket ébresztenek a hívekben, kiknek nagyon jól esik, 
ha ezeket a szószékről is visszhangozva és az Isten be-
szédének mértékével megmérve hallják és látják. Ez által 
az igehirdetés változatos, sokoldalú, érdekes és a gyüle-
kezet szükségeit kielégítő lesz, a nélkül, hogy a perikopa 
kényszerzubbonyába kellene öltözködnie. 

Ezeket jegyezhetjük meg általában, a mi pedig spe-
cialiter a mi korunk szükségeit illeti, e tekintetben nem 
zárkózhatom el némely jelenségek elől, melyek — azt 
lehet mondani — az egész művelt világ figyelmét foglal-
koztatják. 

Ezek: egyfelől a vallás-erkölcsi élet ijesztő alásülye-
dése és az ebből származó nagy társadalmi betegségek, 
másfelől az ezek ellenhatásként itt-ott jelentkező vallásos 
mozgalmak. 

Korunk, a felvilágosodás százada, mintha igazolni 
akarná Rousseau híres feleletét, mely szerint a tudomá-
nyok és művészetek fejlődése az erkölcsiségnek nem elő-
nyére, hanem hátrányára szolgált, vallás-erkölcsi tekin-
tetben valóban rémítő képeket tár elénk. 

Sokakban — főként az intelligensebb ellemekben — 
a rohamosan fejlődő s mind szélesebb körre kiható ter-
mészettudományok kételyeket támasztottak a vallás igaz-
ságai iránt, vagy épen azon sajnálatos tévedést idézték 
elő, mintha azok kizárnák, lerombolnák emezeket. Nem 
ismeretlen ez a jelenség s a mennyiben a gyülekezetben 
is észreveszi, nem zárkózhatik el előtte a prédikátor. 
Nem könnyű az ellene való küzdelem, a mennyiben a 
jelzett tudományok ismeretét tételezi fel a prédikátor ré-
széről, tudós tévén, de hát akkor, midőn ezek már any-
nvira elterjedvék, hogy a közönségesebb elemeket is meg-
érintették, a papnak már csupán mint müveit embernek 
is kellő tájékozottsággal kell felölök bírnia. A mi pedig 
közelebbről a keresztyén vallás apologiáját illeti, ez, ha 
a papnak személyes élő hite van, nem lesz nehéz dolog. 
Meg kell mutatnia, hogy a Krisztus igazsága kősziklán 
épült ház, melyen a tudományok változó hullámai meg-
törnek s az az evangélium, melyet ő hirdetett s életében 
és halálában megtestesített, nemcsak hogy épen kerül ki 
mindenféle tudomány és philosophia rostája alól, hanem 
voltaképen ezek józan vívmányaival nem is ellenkezik. 

Egyébiránt a prédikátor ebben a harcban nem marad 
egyedül, mellette áll a tudósoknak egész tekintélyes serege, 
kik a vallás legfőbb postulátumait: Isten, lélek, halhatatlan-
ság létezését a legtudományosabb apparátussal készek és 
képesek bebizonyítani. Ezeket hívjuk segítségül s mondjuk 
meg hallgatóinknak, hogy vannak ám világhírű tudósok, 
kitűnő államférfiak, kik nem szégyenlik a Krisztus evan-
géliumát, annyira nem, hogy midőn idejök engedi, össze-
gyűjtik a szegény népet, az elhagyott kisdedeket s ezeknek 
a Krisztust prédikálják. Az ilyen példák nem szoktak 
hatás nélkül maradni. 



Másik kórtünet az a könnyelmű léhaság és élv-vágy, 
mely minden átmeneti kort jellemezni szokott. A mi 
korunk is az. Valami sajátságos felfogást táplálnak igen 
sokan a vallásról. Egy intelligens fiatal embertől hallottam 
egyszei a következő nyilatkozatot: Tudja, én Istent nem 
káromlom, embertársaimat nem lopom, nem gyilkolom, 
becsületes ember vagyok, a kötelességemet megteszem, 
azt hiszem, ezzel a vallás és morál követelményeinek elég 
van téve! Úgy vélem, ez a fiatal ember nagyon sokaknak 
nevében beszélt. Azt bizonyára ezek nem tudják, ép ezért 
meg kell nekik mondani a prédikációban és a prédikáción 
kívül, hogy ez csak a farizeusok igazsága — Ágoston 
szavai szerint: justitia civilis — melyre az Idvezítő azt 
mondja: ha a ti igazságtok feljebb nem bövölködendik 
az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen nem 
mehettek be a mennynek országába ! Micsoda igazságra 
kell törekednünk, tisztán megmondja a hegyi beszéd, melyet 
tekintsen bár valaki a legmagasabb emberi bölcseség szem-
üvegén keresztül is, utolérhetetlen mennyei tudománynak 
kénytelen elismerni. 

A vallásról való említett léha felfogás természetesen 
megtűri azt a lihegő élv-vágyat is, mely ma sokakat 
hatalmában tart. Sietnek élni, reszketnek a gyönyörökért; 
a gyermek az ifjű, ez a férfiú elveire vágyik. Midőn aztán 
a természet boszut áll istenalkotta bölcs törvényei meg-
sértéséért, akkor blazirtság, fásultság, életuntság vesz erőt 
az embereken, pessimista nézetek táplálnak, divatos módon 
s műveltség látszatával úton-útfélen, előszóval és a hír-
lapok tárcáiban vagy bizonyos divatos regényekben a 
nirvánáért epednek, mindig eszembe juttatva azt a jelenetet, 
midőn az úri gyermek fehér kenyerét elcseréli a szegény 
paraszt fiú fekete kenyereért. 

Nem kell talán mondanom sem, hogy ez a jelenség 
a jelzett alakban inkább a műveltebb rétegek körében 
észlelhető, míg az alsóbbakban sokkal kisebb mértékben 
és egyszerűbb alakban. E szerint kell adnunk az orvos-
ságot is. Legtöbbet tehetünk ellene a cura pastoralis gya-
korlása alkalmával, mikor minden egyes egyénnel külön 
foglalkozhatunk. De mivel igen általános, prédikációinkban 
sem mellőzhetjük bizonyos alkalmakkor. Ha sikeresen 
akarunk ellene küzdeni, az emberek lelkében kell szövet-
séges társat keresnünk. Igyekezzünk felébreszteni a lelki-
ismeretet, mely isteni erő mi bennünk. Kérdezzük meg 
tőle: az-e az ember rendeltetése, hogy itt e földön gyor-
san keresztül kergesse önmagát minden elérhető gyönyörön 
és aztán örökre megsemmisüljön? Nincs-e valami maga-
sabb hivatása és nem él-e kiolthatatlanul a szív legmé-
lyebb rejtekében a lét vágya, reménye a siron innen és 
a siron tűi? Ha a lelkiismeretet sikerült felébreszteni, ez 
csakis ezt felelheti: Van! Él! Mi mondjuk meg, hogy ez 
nem más, minthogy az embernek Isten országa polgárává 
kell lennie s ez által megnyernie az örök életet. Ez pedig 
csak Krisztus által lehetséges. Menjünk azért mindnyájan 
ő hozzá! Krisztus nem kívánja az élet józan örömeinek 
megvetését, hiszen ő is részt vett a kánai menyegzőben 
tanítványaival együtt, ellenben szükséges, hogy a nagy 

apostol szavai szerint >vessük el a sötétségnek cseleke-
detit és öltözzünk fel a világossághoz illendő öltözetbe. 
Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban . . . stb. 
Hóm. 13, 12—14. Ha a lelkiismeretet sikerült felébresz-
teni, ez aztán elvégez mindent. 

Legveszélyesebb betegsége azonban korunknak a 
socialismus és anarchismus, melyeknek melegágya a sze-
génység, melynek súlya százszorosan terhes akkor, midőn 
az élet ina különösen nehéz és lázas harcában hit és 
bizalom nem erősíti a lelkeket. A jól végzett cura pasto-
ralis a legjobb óvszer és orvosság itt is, de a hol ezek 
már nyíltan felléptek, nem hallgathat felölök a prédikátor 
a kathedrában sem, mert a gyülekezet szükségét, még 
pedig nagyon sürgető szüksége képezi ezek orvoslása. 
Kellő alkalom nélkül s tájékozatlan hallgatók előtt szőnyegre 
hozni hiba. Kitűnő tapintatra és nagy mérsékletre van 
szükség. 

A prédikátor a Máté 20, 1 —16. alapján megmagya-
rázhatja, hogy az embereknek nincs joguk zúgolódni, ha 
a munka és munkaidő nem áll mindig egyenes arányban 
a fizetéssel. A vagyon és tehetség különböző mértéke 
pedig az Istentől ered: az egyiknek ád öt, a másiknak 
két, a harmadiknak egy talentumot s mindegyiknek köte-
lessége, hogy a vett mérték szerint gazdálkodjék. (L. Máté 
25, 14—30. Lukács 19, 12—26.) Az emberek különböző 
rangja, állása szintén Istentől vagyon. A fejedelmek és 
hatóságok a Krisztus (Máté 22, 21.) és az apostolok 
(Róm. 13, 1—7., Tit. 3, 1., I. Pét. 2, 13. 14.), nemkülön-
ben az ótestamentom tanúsága szerint istentől rendelvék 
s valaki ezek ellen támad, Isten rendelésének támad ellene. 
Ez egyenlőtlenségből kicsinyben a legnagyobb harmónia 
áll elő nagyban. Igv egészítik ki egymást az emberek, 
királyok és alattvalók, előkelők és alantasok, gazdagok 
és szegények, müveitek és tudatlanok. Erre már Pál apostol 
utal az I. Kor. 12-ben és az a régi római mese, melyet 
ő is elmond, világosan céloz arra az egységre, melyet 
a tagok alkotnak. Egymásra vannak szorulva, egyik a 
másik nélkül nem élhet. Egyenlőség rangban, vagyonban, 
lelki-testi tehetségekben phisikai képtelenség. Ez egy Isten 
alkotta bölcs és változhatatlan természeti törvény, mely-
ben meg kell nyugodni, a ki ellene tör, az nevetséges 
bolond! Meg kell tehát értetni hallgatóinkkal, hogy min-
denki egyenlő az Isten bölcs végzésénél fogva nem lehet. 
Némelyek kormányzásra, mások kormányoztatásra rendel-
vék s mindenkinek teljesíteni kell hivatását. E nélkül 
fejetlenség uralkodnék, melyben nem élvezhetnénk jogain-
kat, nem teljesíthetnénk kötelességeinket. Egy olyan zűr-
zavar állana elő, mely nem volna méltó hozzánk értelmes 
teremtésekhez, mikor még az állatok között is meg van-
nak a vezérei a nyájnak. A vagyon egyenlő felosztása 
épen ilyen képtelenség. S ha valami rendkívüli hatalom 
ki tudná is vinni azt, hogy ma minden ember egyenlő 
osztályrészhez jutna, holnap már megváltoznék a helyzet, 
az egyik eladná vagy elfecsérelné, a másik megvenné, 
tehát az egyik koldús, a másik kétszeresen gazdag lenne. 
Ez nem az igazi út az emberiség boldogítására. 



Az apostol az említett híres I. Kor. 12. fej. utolsó 
versében azt mondja : én drágalátosabb utat mutatok nek-
tek. Mi ez? — megmondja a még híresebb 13. fejezet- — 
a szeretet. Az a krisztusi szeretet, mely hosszútűrő, Ke-
gyes, nem irigykedik, nem cselekszik álnokul, nem fuval-
kodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem keresi csak a 
maga hasznát, nem gondol gonoszt, nem örül a hamis-
ságnak, de örül az igazságnak, mindeneket elfedez, min-
denekel mszen, reményi, eltűr és soha el nem fogy, ez 
a szeretet kiegyenlít az emberek között mindennemű 
különbséget. Erre hívjuk fel a felsőségeket, gazdagokat és 
tehetségeseket úgy mint az alattvalókat, szegényeket és 
gyengéket, hogy amazok szeretettel adjanak, emezek sze-
retettel vegyenek, és akkor a keresztyénség eléri azt, a 
mire tényleg ő van hivatva egyedül: megoldja a legne-
hezebb kérdéseket: meggyógyítja a legégetőbb sebeket: a 
socialismust és anarchismust. 

Említettük, hogy mintegy az uralkodó nagy társa-
dalmi bajok ellenhatásaként itt-ott vallásos mozgalmak 
mutatkoznak, melyeket mint a kornak szükségeit kielégí-
teni és helyes irányba terelni elengedhetetlen kötelessége 
a prédikátornak. 

A vallás-erkölcsi élet ezen bizonyos lendülése ész-
lelhető némi-némü részben egyházunkban is, főként azon-
ban az egyházunk kötelékeiből kiválni készülő szektákban. 

Ez utóbbiakról igen különféle felfogással vannak az 
emberek. Papjaink közül némelyek szeretik őket általában 
úgy tüntetni fel, mint a kik az egyház terhei elől mene-
külnek. Erre azonban elég cáfolat az a körülmény, hogy 
ezek az állítólagos menekülők nem vonakodnak sokszor 
három-négyszer akkora terhet vállaikra venni. Szeretik őket 
összeférhetetlen természetű hiű ábrándozóknak, képmu-
tatóknak, ámítóknak vagy ámítottaknak címezgetni. Ellene 
szól azonban ennek a tiszta vallásos, mondhatni pietistikus 
érzületük, kegyességük, munkás, feddhetetlen életök, biblia-
szeretetük stb. 

Én másként tekintem őket. Elhiszem, hogy söpredék 
és szemét, mint mindenütt, ezek között is van, de jobb 
részük olyan egyénekből áll, kiknek élénkebb vallásos 
érzületét a mai élettelen prédikáció, a lelkipásztori gond-
viselés teljes hiánya és a bibliamagyarázás elégtelensége 
ki nem elégítvén, nem vonakodnak oda menni, hol szomjas 
lelkük többet reményi kapni az örök életnek ama vizéből 
melyről Jézus szól a samaritánus asszonynak. Ezek ellen 
nem zsandár és pandúr kell, mint némelyek vélik, hanem 
amaz élő víznek még nagyobb, még teljesebb mértéke. 
Előttünk áll a Filep apostol idézett példája. Menjünk 
elébök mi is, s midőn a bibliát látjuk kezökben, kérdezzük 
meg mi is: Vájjon értitek-e a mit olvastok ? És kiindulva 
a megadott helyből, szükségeik szerint hirdessük nekik 
mi is a Krisztust, miként Filep apostol tette. Ha ők őt 
óhajtják, adjuk nekik kész örömmel, ha mindennap 
kívánják, mindennap adjuk; ha ők imádkozni akarnak, 
imádkozzunk velők. Csak egy-két bibliai vers, csak egy-két 
szívből jövő gondolat melegen, tisztán és ez jól esik és 
megelégíti a szomjúhozok lelkét. Ha Ők a szegényeket 

gyámolítani, az árvák ügyét felvenni óhajtják, vajjonnem 
ez-e a mi hivatásunk is? 

Riividen: a mi kötelességünk est a vallásos mozgalmat 
nem elnyomni, hanem helyes irányba terelni és fokozni 
és ezzel mint erjesztő kovászszal az egész gyülekezet nagy 
tésztáját erjedésbe hozni. Prédikációinkban is ebben az 
irányban kell működnünk. A gyülekezet vallásos szük-
ségeinek fokozása és kielégítése által betegségeit is ellen-
súlyozzuk és gyógyítjuk! 

Marton Lajos, 
ref. s.-lelkész. 

A mi angyalunk. 
Mutatvány a »Protestáns árvaházi képes naptár« 1895-ik évfolya-
mából. Szerk. Kenessey Béla, kiadja Hornyánszlcy V., ára 30 kr. 

Egy év előtt még csak ketten valánk 
Te drága lélek, én jó hitvesem! 
Lásd: hogy a jövendő mit hoz reánk, 
Én sem gondoltam, nem tudtad te sem. 
Mikor a szent karácsony jött tavaly, 
Kettősben is vígan zengett dalunk. 
Most bánkódunk, mint künn a fán a galy. 
Pedig van saját, külön angyalunk. 

Őszszel, hogy sárgán zörgött a haraszt, 
Szerelmünk rügyre vált, bimbót hozott. 
A kín fölött elnyeltük a panaszt, 
Csak a fényt láttuk, a mit okozott. 
És áldva ál dók az égi kezet, 
Elfelejtve küzdelmeink, bajunk. 
Hisz a jövőnk aranynyal hímezett, 
Mert leszállt közzénk a mi angyalunk. 

Aztán örömünk gyötrődésbe fúlt, 
Kis arany gyertyánk hogy gyorsan leég. 
Arcáról a pír csak tűnt, egyre hullt. 
Tán megbánta ajándokát az ég. 
Most messze távol föld választja el, 
Száll utánna csak forró sóhajunk. 
Meglátjuk-e, vajh gyógyulást ha lel, 
Visszatér-e a mi jó angyalunk?! 

Számunkra az aggódás hordója 
Pár hónap óta csapra ütve áll, 
Reményünk bokrán túl leselkedik 
Sárga lován a fekete halál. 
Fagyos rideg körül a téli táj, 
Bölcsőnk üres, üres szívünk, karunk. 
Lelkünk remeg, imát tördel a száj: 
Ne menj az égbe vissza angyalunk! 

Közéig a szent karácsony ünnepe, 
Angyalokkal lesz telve a mező. 
De nem mondhatja szánk lebellete 
Egyikre sem: >ez a mienk, ez ő!« 



Távolban is szeretet őrzi őt, 
Hanem azért esuklásba fúl szavunk, 
Mikor kérdeznénk tán egymás előtt: 
Vajh' mit csinál a mi kis angyalunk ? 

Ah! ragyog a bethlehemi súgár, 
De Rákhel sír s sírnak a többiek. 
A zsarnoknak hóhéra szerte jár 
Az örömet gyilokkal ölni meg. 
Mi rajtunk is a bú, bánat tapos: 
Lásd, azért zeng ily szomorúan dalunk. 
Anyácskád arca könytől harmatos. 
— Gyere haza, édes jó angyalunk!! 

Forgács Endre. 

B E L F Ö L D . 

Országos lelkészi gyám intézetünk 
tervezetéhez. 

A beregi ev. ref. egyházmegye a konventi tervezetről. 

Egyházmegyénk a megküldött szervezetet lelkiismeretes 
gondossággal átvizsgálván, azt a közszükséglet kívánal-
maival egyezőnek, következésképen megvalósításra alkal-
masnak nem találta, mivel olyan alapelvek szerint készült, 
melyek lelkészi testületünk nézeteivel homlokegyenest ellen-
keznek. Ellenvetéseink a következők: 

1. Midőn a konvent nyugdíjintézettel kapcsolatosan 
tervezi a gyámintézetet, túl megyen ugyan megbízatásán, 
mely csakis a gyámintézetnek 3 éven belőli megvalósí-
tását célozza, azonban e túlbuzgóságot örömmel el lehetne 

.néznünk, ha a kettős alkotást célszerűnek és elfogadásra 
méltónak tudnók találni. Ezt pedig távolról sem mond-
hatjuk, mert ez ikergyermekek táplálását oly úri módon 
mint tervezve van, meglehetősen üres kamrával rendelkező 
lelkésztestületünk saját erejéből nem teljesítheti; aztán a 
két alkotás közül csak egyik: a gyámintézet képez álta-
lában szükségletet, ellenben a másik: a nyugdíjintézet 
lelkészi testületünknek csak igen csekély százalékát lenne 
hivatva gyámolítani, e csekély gyámolítás megtételeért 
pedig épen nem szükséges a gyámintézettől, oly tetemes 
erőt elvonni, minő az összes bevételek 25°/0-a, annyival 
kevésbé, mivel a célból, hogy a nyugdíjra jogosult keveseken 
segíthessünk: épen nem kell rengeteg tőkéket gyűjteni, 
azokat hosszú időkig kamatoztatni, tehát az égető baj 
orvoslását bizonytalan időkre elhalasztani; hanem a fel-
állítandó gyámintézet azonnal hatáskörébe vonhatja mind-
azon lelkészek gyámolítását, kik szolgálatképtelenségök 
eseíén csekély javadalmukból segédlelkészt tartani nem 
képesek. Mindaddig, míg a gyakorlat által szentesített 
azon jogú, mely szerint saját terhünkre teljesíttethetjük 
e szolgálatot kifogástalan segédlelkészek által, törvényesen 
meg nem lesz szüntetve: általános nyugdíjintézet felállí-
tását szükségtelennek véljük. Ezen okból tehát a túlságosan 
nagy méretű kettős tervezetet alapjában nem fogadhatjuk 
el; erőnk mértékéhez elégségesnek, a közszükséget pótlására 
legalkalmasabbnak az állandó segélyezést azonnal teljesítő 
gyámintézetet tartjuk és csakis ilyennek megvalósításához 
ragaszkodunk. 

2. A konventi tervezet a mi különleges viszonyaink 
közé célszerűen és áldásosán azért nem illeszthető be, 

mivel teljesen idegen formák után készült s nem hallgat-
hatjuk el, hogy ezen idegen mintáknak is épen azon része 
ajánltatik nekünk Iegforróbban, a mely mindenütt, a hol 
alkalmaztatott, legnagyobb mértékben ellenszenves. A vég-
kielégítés elvét értjük, mely magyarul nem egyél) mint: 
szalmaszál a vízben fuldokló előtt, előrevetett árnyéka a 
biztosan megérkező nyomornak, egy darabka a koldusbot-
ból, mely a pillanatnyi segítség aranyfüstjével van befuttatva. 
Megengedjük, hogy némelyek előtt a végkielégítés dús, 
gazdag lakomának tetszik, s mint ilyen felettébb tetszetős; 
de mi láíjuk az árnyékot is, mely abban áll, hogy a tervezet 
senkit sem szándékozik másodszor is meghívni e lakomára, 
hanem a egyszer evett, egész földi életére útnak eresztetik. 
Ellenben a rendes évjáradék, még ha sokkal mértékeltebb 
is, olyan, mint a mindennapi kenyér, melynek csodatevő 
ereje nem engedi az éhséget a házba lépni. Élő bizony-
sága ennek a jelenleg is gyakorlatban álló végkielégítés, 
mely kegyév nevezet alatt a gyülekezetek által adatik 
özvegyeinknek, s mely intézményt, mint helyén valót 
továbbra is fentartani óhajtjuk. A kegyévi jövedelem értéke, 
kivált nagyobb egyházainkban, bizonyára tetemesebb a 
tervezetben javasolt végkielégítési összegnél, s mégis egy 
vagy két év múlva semmi nyoma sem látszik annak az 
árvákon és özvegyeken, kik gyámintézeti évjáradék nélkül 
menthetetlenül elvesznének, igaz, hogy különös kegyelem-
ből, a most élő lelkészek saját gyámintézetükben is meg-
maradhatnak, tehát az országos gyámintézeti végkielégítésen 
kívül saját gyámintézetük állandó évi segélyezésében is 
részesülni fognak özvegyeik és árváik, és csak az ezután 
hivatalba lépő lelkészek, kik vidéki intézetbe lépéstől el-
tiltatnak, lennének arra kárkoztatva, hogy ha 10 évi 
szolgálat előtt halnak el, örököseik állandó segélyt ne 
kapjanak; ámde az önszeretet nem vakított el annyira 
bennünket, hogy saját jövőnk biztosításával megelégedve, 
az utánunk jövő nemzedék romlása előtt önzőleg szemet 
húnyjunk. Lehetelen hát tökéletesnek mondanunk azok 
látását, kik viszonyaink közül az özvegyek és árvák 
állandó évi segélyezését kihagyván, tetszetős idegen min-
ták kedveért elegendőnek vélik az elhagyatott lelkész 
családokról a végkielégítés ideig-óráig tartó segélyével 
gondoskodni. 

3. De még itt sem állapodik meg viszonyainkhoz 
nem illő idegenszerűségében a konventi tervezet, hanem 
hogy a mintákul elfogadott idegen példányokon is túl 
tegyen, nemcsak ő maga nem gondol az egyedül megfelelő 
állandó évjáradék életbeléptetésére, hanem még másokat 
is gátolni akar abban, hogy az özvegyeket és árvákat 
állandóan segélyezzék! Mert nincs s nem is lehet más érdeme 
a 36. s 39. §-ok azon intézkedéseinek, melyek a vidéki 
gyámintézetbe lépést ezentúl meg nem engedik, ezen 
gyámintézetek javait pedig olyan lelkészek javára, kiknek 
ama vagyonhoz semmi jogosultságuk nincsen, konfiskálni 
akarják. Ugyanezen alpon s ugyanennyi joggal éppen úgy 
meglehetne a lelkészeknek parancsolni, azt is, hogy jövőre 
családjaik javára semminemű életbiztosítást kötni ne meré-
szeljenek. Talán lehetne indokolni ez eljárást, ha az új 
intézmény a régi gyámintézeteket feleslegesekké tenné, 
vagy ha a régi intézetek eltörlése használna valamit, az 
új gyámintézetnek, úgyde az elsőt jó lélekkel senki sem 
állíthatja, a másodikat pedig ép oly nehéz feltételezni, mert 
ítéletünk szerint az hogy a 80 — 40 év múlva élő lelkészek 
maguk zsebjéből, vagy a jogtalanul konfiskált vidéki gyám-
inézetek vagyonából fizetendik-é meg belépési s tagsági 
díjaikat: ez az országos gyámintézet gyarapodására nézve 
teljesen egyre megy. Mi az erkölcsiség követelményének 
tartjuk: örülni azon, ha a jótékonycélú intézmények 
minélinkább szaporodnak a társadalomban s e szaporítási 



munkában részt venni és közreműködni a legnemesebb 
foglalkozásnak és elodázhatatlan kötelességnek tekintjük; 
ugyanazért, midőn indokolatlan kedvtelésből, avagy irigy-
ségből szándékoztatik olyan intézetek elpusztítása, melyek 
már ez idő szerint százszorta áldásosabbak, mint a 
milyenek az országos gyámintézet csak egy, vagy két 
évtized múlva (és akkor is csak némelyek részére) ígér-
kezik: akaratunk ellenére is a régi római tanácsnokra 
gondolunk, ki bármiről folyt légyen a tanácskozás, mind-
untalan ezzel zárta beszédét: Karthágót pedig el kell a 
föld színéről pusztítani! Ezeknél fogva kívánjuk, hogy a 
vidéki gyámintézetek fen maradásának, vagy beszüntetésének 
kérdését, mint oda semmiféle joggal nem tartozót, egészben 
ki kell hagyni a tervezetből! 

4. Az elősorolt elvi kifogások mellett nem zárkóz-
hatunk el azon aggodalmak elől sem, melyek a tervezet 
pénzügyi oldalára vonatkoznak. Igaz hogy laikus szemekkel 
ily törvényes tervezetet kellőleg áttekinteni alig-alig lehet-
séges, de ez nem lehel nagy szégyen akkor, midőn maga 
a tervezet csak nagyjából sem tudja magát tájékozni a 
második decennium szükséleteire nézve, holott annak, a 
ki építkezést vezet, mindent ismernie kell az alapzattól 
fogva fel a magaslatig! Annyi azonban bizonyos, hogy a 
két főosztytályban sok különböző címeken és rovatokon 
tervezett, tehát különböző mennyiségű, végkielégítések, 
nevelési és temetési segélyek távolról sem fogják ugyan 
az özvegyek és árvák sorsát megjavítani s annál kevésbé 
biztosítani, ellenben határozottan elegendők és alkalmasak 
lehetnek azok a pénzügyi súlyegyen megzavarására és 
az elvállalt kötelezettségek teljesíthetése iránti bizalmat-
lanság felébresztésére, midőn bizonyos segélyekre nézve 
»csak ha lesz, s ha a vagyoni állapot megengedi«-féle 
meghatározás tétetik. Az indokolás II. szakaszának ötödik 
pontjában kitüntetett nyugdíjintézeti tőke második évtized 
elején 225,114 frtra emelkedvén, úgy látszik, hogy ezen 
összegnek évi jövedelme lenne hivatva az általános nyug-
díjintézet megvalósítására, de vájjon lehetséges-e ily cse-
kély összegből oly nagyszabású külön nyugdíjintézetet 
állítani, midőn arról, hogy a lehetőség határáig megter-
helt gyámintézeti tagok még e célra külön tagsági díjak 
fizetését is magukra vállalják — szó sem lehet ?! A mi 
pedig a gyámintézetnek második évtizedi állását illeti: 
határozottan kicsinyesnek, országos intézethez méltatlan-
nak tűnhetik fel bárki előtt is az, hogy 10 — 15 évig szol-
gált és tetemes díjakat befizetett lelkészek özvegyei cse-
kély 100 frt évjáradékkal (a mennyiben most is minden 
özvegynek kockáztatás nélkül többet adhatunk) láttassanak 
el, s ki kell mondanunk azon sújtó, de egészen igazságos 
véleményünket s ítéletünket, hogy: ily csekély eredmény 
nem érdemelné meg a lelkészi testület által hozandó, 
majdnem erejét haladó rendkívüli áldozatot. Általában 
véve: megfelelőbb mennyiségű évjáradékok csakis akko-
rára terveztetnek, midőn az elhalt özvegyek nem hasz-
nálhatják többé semminemű földi intézet segedelmét. Mi 
pedig határozottan állítjuk és az alábbiakban igazolni is 
fogjuk, hogy a tervezet szerint különböző címeken és 
megfelelő eredmény nélkül, tehát áldástalanúl kiosztandó 
összegek teljesen elégségesek arra, hogy belőlök az özve-
gyeknek és árváknak azonnal állandó évjáradékot adjunk 
még azon esetben is, ha az intézet jövőjének biztosítása 
céljából tetemesebb összegeket fordítanánk tőkésítésre, 
mint a mennyi a 25. §-ban kívántatik. 

Nem vonjuk kétségbe azon pénzintézet jó hitelét, 
melyre bíza'nék a 32. §. szerint összes vagyonunk keze-
lése : mindazáltal nem találjuk eléggé indokoltnak, hogy 
összes javaink egyetlen ponton, tehát mindent egyszerre 
kockára téve, helyeztessenek el és pedig akként, hogy 

míg nekünk a kamatozásból csak a morzsalék jutna, ad-
dig az érdekeink iránt teljesen részvétlen idegen intézet 
kövérre hízlaltassék a jövedelem oroszlán része által. Po-
zitív javaslatot e részben azért nem teszünk, mivel meg-
vagyunk győződve, hogy útmutatásunk nélkül is megtalál-
ható a viszonyainknak megfelelőbb és jövedelmesebb el-
helyezés, valamint az egyszerűbb kezelési módozat is, 
melyre nézve kiáltó-példa lehet az országos közalap szö-
vevényes kezelése, hol a kezelésre hivatott egyének a drága 
nyomtatványok és rengeteg rubrikák tengerébe maholnap 
belefulasztatnak. 

A testvéri szeretet és humanitás elvéből folyólag 
sem fogadható el a megkülönböztetés, mit a tervezet 
javasol a 700 írtnál kevesebb és a 700 frtnál több javadalmú 
lelkészek családjainak segélyezésére nézve, mert »arány-
lagos teherviselés, de egyenlő arány a segélyben«, ez az 
egyedül helyes elv, mit erkölcsi testületünkhöz legméltóbb-
nak tartunk. Azonban nemcsak humanitási szempontok 
visznek minket ezen elv kimondására, hanem szervezeti 
tekintetek is. Mert a száma nélkül való megkülönböztetések, 
osztályozások végtelenül nehezítik a kezelést, megszaporít-
ják a felesleges kiadásokat s a mi a fő: tág utat nyitnak 
a részrehajlásra is. Ily szempontból különösen a 20. §. 
utolsó pontját helytelenítjük, s kívánjuk, hogy azon nem 
remélt esetben, ha a közszükségletnek meg nem felelő 
tervezet elfogadtatnék is, mondassék ki az ott említett neve-
lési segély mértéke határozottan, szabatosan, úgy, hogy 
annak megállapítása senki kegyelmétől ne függjön és ne 
lehessen azt többféleképen alkalmazni vagy magyarázni. 

A vértesaljai egyházmegye köréből. 
Szokott helyünkön, Kápolnás-Nyéken tartott idei 

közgyűlésünk ezúttal nem végződhetett be az első napon, 
szeptember 11-én, hanem másnapra is több fontos tárgy 
elintézése maradt. Világi elnökünk gróf Dégenfeld Lajos 
úr ő méltósága, mint a királyt váró Nógrádvármegye fő-
ispánja, a fogadás előkészületei miatt körünkben — sajná-
latunkra — ez alkalommal meg nem jelenhetvén: mind-
két napi gyűlésünk Sárközy Aurél úrnak, a nem rég 
komáromi főispánná kinevezett kerületi és egyházmegyei 
tanácsbirónak és Koncz Imre esperesünknek kettős elnök-
lése alatt folyt le, nagy részvételével különösen a lelké-
szeknek, kik közül csupán négy, hajlott korú s távolabb 
lakó társunk hiányzott. 

Esperes úr az újabb idők jelét szomorúan tapasztalta, 
buzgó szívből eredt, gyűlést megnyitó könyörgésében ez-
úttal oly húrokat is érintett, melyekre máskor szükség 
nem igen vala: a tántoríthatatlan hitbuzgóság és soha 
nem lankadó áldozatkészség lelkét könyörögve alá a gyüle-
kezetekre. 

A gyűlés megalakulása után dr. Szüts Andor székes-
fehérvári ügyvéd s egyházmegyénk buzgó tanácsbirája s 
aljegyzője, mint újonnan választott világi főjegyző és Szüts 
Jenő, vaáli főszolgabíró, mint szintén nem rég választott 
világi tanácsbiránk a szokásos hivatali esküt a gyűlés 
színe előtt letévén, székeiket általános éljenzés között 
foglalták el. 

Erre Koncz esperes úrnak évi esperesi jelentése 
következett, mely vázolva a lefolyt egyházi év polgári, 
kivált pedig egyházilag nevezetesebb eseményeit, egyház-
megyénk szellemi és anyagi állásáról több pontokban 
előadva, a következőkben számol be. 

Mindenekelőtt a közelebbi zsinat által alkotott törvény-
ről s az abból kifolyólag hozott egyházkerületi rendszabály 
főbb rendelkezéseiről emlékezik meg. Felhíván egyház-



megyénket a szükséges intézkedések megvételére, s pedig 
első sorban arra, hogy a mennyiben ő (t. i. örök ifjú 
esperesünk) is érzi már az előhaladt elétkor intő jeleit, 
(nem régiben aggasztó gyengélkedés vévén rajta erőt, a 
minek azonban ma már épen semmi nyoma sincs): válasz-
szon oldala mellé az egyházmegye helyettes esperest. Köz-
gyűlésünk méltányolva e kérést, az új-tisztség felállítását 
legott el is határozta, betöltését azonban a presbyteriumokra 
ruházta, dacára annak, hogy a ker. rendszabaly ezt ki-
fejezetten el nem rendeli. 

Szomorú jelként konstatálja az esperesi jelentés, 
hogy három egyház kivételével minden eklézsiánkban van 
több-kevesebb, egy némelyikben igen tetemes egyházi adó-
hátralék, s hogy e hátralék behajtásánál a lefolyt évben 
11 helyen kellett igénybe venni a polgári hatóság eljárását. 
Azt nem említé — csak gyűlést megnyitó imájában célzott 
rá esperes úr — »de mi mindannyian sűrűn halljuk a 
végrehajtást szenvedettek ajkairól ama már stereotyppé 
vált mondást: hogy nem bírják már azt a sok adót, inkább 
hát kitérnek! És félni lehet, hogy nem maradnak a puszta 
fenyegetőzésnél. 

Ily küzdelmes életviszonyok dacára egyházaink 
nagyobb részének anyagi állapota elég kedvező. Csak 
az idegen nemzetiség és felekezet között küzdő kis dtyelci 
egyházunk vívja az anyagi megélhetés terén az élet-halál-
harcot. Hívei elköltözés folytán napról-napra kevesbednek, 
a megmaradó rész nem képes azt a csekély lelkészi fizetést 
sem előteremteni: ezt beadványukban világosan ki is 
jelentették. Egyházmegyénk a közalap állandó segélyére 
ajánlja az ettyeki lelkészt, kinek a természet rendjén 
bekövetkező elhunyta után maga e kis egyház is meg-
szűnik anya-eklézsia lenni. 

Templomaink a téli időszakban kellően látogatvák s 
ilyenkor hétköznap reggelenként is minden egyházban 
tartatik isteni tiszteletet. Nem így tavasz kinyiltától késő 
őszig, a mikor a hétköznapi könyörgések (10 egyházban) 
elmaradnak s a vasárnap délutáni isteni tiszteletek a 
legtöbb helyt csak imával tartatnak meg sőt, két egyház-
ban csupán harangoznak ; de templomozásra nem is gondol-
nak. Ellenben a téli félévben hetenként egyszer-kétszer 
még hétköznap is tartatik biblia-magyarázat Alcsúthon, 
Csákváron, Lovasberényben, Pátkán, Seregélyesen és Sár-
keresztúron. Ez utóbbbi helyen (és tudtommal Sárbogárdon 
is) esteli előadások is tartatnak, a^nvek élénk érdeklődése 
mellett. Kápolnás-nyéken pedig XJrházy Sándor lelkész-
társunk most két éve dalárdát szervezett, melynek össze-
jövetele alkalmával népies olvasmányok osztatnak ki s 
melynek működése igen élénkítőleg és emelőleg hat az 
egyházi, templomi s köztársadalmi életre. Szokásba kezd 
jönni az is, hogy a konfirmáció alkalmával kis bibliát 
osztatnak ki a növendékek közt s a prot. árvaházra gyűjtés 
eszközöltetik, mint Alcsúthon, Kajászó-Szt-Péteren, Tabaj-
don, Sárkereszt úron és Zámolyon. Ilv irányú működést kiván 
tőlünk az az újabb kor, melynek immár küszöbére léptünk. 

Azt azért soha meg nem akadályozhatjuk, hogy egyes 
lágymeleg lelkek hűtlenek ne legyenek evangéliumi egv-
egyházunkhoz. A mult évben hat fi, 11 nő, összesen 17 
egyén tért ki egyházunkból; viszont hozzánk tért 11 fi, 
nyolc nő, összesen 19 egyén, és így mégis a mienk a 
nyereség (!). Örömmel említem meg, hogy a sukorói egy-
házban tavaly történt tömeges kitérés a lelkész-cserével 
beállt béke folytán nagyobb megrázkódtatást nem okozott, 
a mennyiben három fi és két nő kivételével az összes 
kitértek ismét visszajöttek a haragjuk felgerjedésében meg-
gondolatlanul elhagyott egyházukba. 

(Folyt , köv. ) Lévay Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

A »puszta egyháza« Franciaországban. 
III. 

És róluk még sem tudnak semmit! E század leg-
jelesebb írói, az éle nyilait mindenféle bűnök ellen irá-
nyítják, de egy szót sem szólnak azon bűnről, melyet az 
államhatalom a protestánsokkal szembe elkövet, sem arról 
a jogtalanságról, melyet ez tűrni kénytelen. Montesquieu 
pl. az ő lettres persaues című munkájában minden kép-
zelhetőről beszél, csak a protestánsokról hallgat, mintha 
róluk soha semmit sem hallott volna. Szálljunk csak kissé 
magunkba! Ez a század a bölcsészet százada, a melyben 
ezek történnek, és pedig e tudomány épen a fény pontján 
áll ekkor. Voltaire, D'Alambert, Diderot, Rousseau dicső-
ségük legmagasabb fokán állanak, a felvilágosultság fény-
pontján. A műveltséghez tartozik, hogy az előkelő világ 
szalonjaiban praelatusok, kitüntetett állam hivatalnokok, 
szellemes hölgyek zsöllye székei közül irodalmi egyének-
kel. bölcsészekkel, költőkkel társalkodjanak, az emberi 
méltóságról, türelemről, szabadságról; hanem arról, hogy 
egy része a francia nemzetnek oly törvények alatt nyög 
és vérzik, a minő alatt még a legsötétebb középkorban 
sem sínlődött az emberiség, erről az előkelő és szabad-
elvű társaság mit sem tudott, E körök ideálja Richelieu 
herceg, ez a finom udvari, harc- és világfi; Guyenne kor-
mányzója, s a Hugenották legdühösebb üldözője. 

1756 jan. 1-én Nimes vadonjaiban egy isteni tisz-
telete' i r tot tak, hol a jelenlevők a katonáktól váratlanul 
meglepettek, azok közt, kiket elfogtak, volt egy 78 éves 
kereskedő. Fia e kereskedőnek, ki megmenekült, meghal-
lotta, hogy atyját elfogták, rögtön visszatért és kérte a 
tisztet, hogy bocsátaná az erőtlen, gyenge, öreg embert 
szabadon, ki már a gályán a munkát és rabláncot úgy 
sem soká bírná, vigye el inkább őt, az erős iíjút. Az atya 
és fiú közt, miután a vetélkedő párbeszéd megszűnt, a tiszt 
az ifjút elvitte, az atyát pedig szabadon elbocsátotta. Mar-
mautel ez elbeszélést felvette Contes moraux cimű mun-
kájába. Egy jelentéktelen költő pedig egy igen érzékeny 
darabot készített.: L'honnete címmel. 

Az egész művelt világ szemei könybelábbadtak e 
darab előadásakor, a hölgyek a legérzékenyebb helyeket 
versenyezve adták elő, nem is álmodva, hogy ez a tör-
ténet, néhány év előtt valósággal lejátszódott az akkor 
élők szemei előtt. Azt vélték, hogy a protestánsok, kik e 
darabban szerepeltek, néhány századdal azelőtt éltek. Más 
körben mozgott e század, a protestánsokról annyit tudtak, 
hogy Franciaországban élnek. számuk körülbelül egy millió, 
azt is tudták, hogy sokat szenvedtek. De a szenvedők 
keserű panasza soha hozzájuk el nem jutott, s ha eljutott 
is, náluk viszhangra nem talált. E tárgy e korban unal-
mas tárgy, pedig beszéltek emberszeretetről stb. más 
hasonlóról, tehát a fogalmuk meg volt róla, s mégis a 
papság annyira fanatizálta őket, hogy a protestánsokat 
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még embernek sem akarták elismerni. De nem így állt 
a dolog a kath. papságnál, ők érdeklődtek irántuk, s a 
hol csak tehették irtották őket, mint a gazt a vetemény 
közül, mint ők mondták. 

Ezt ők teszik, kik a bün, az istenkáromlás ellen 
oly félénken harcolnak, holott ez volna hivatásuk: a pro-
testánsok üldözésében kérlelhetlenek és kegyetlenek. Ok 
nem szűnnek panaszaikkal szüntelen zaklatni a hatósá-
gokat, hogy az eretnekek elleni törvények nem elég szi-
gorúak. Valahányszor az állam nagy pénzszükségben volt, 
ők önkénytes adományukkal kiszabadították, ezért mindig 
új szigorúbb üldözést követeltek Megfeledkezve arról, 
hogy cselekedeteik ellenkeznek saját tanaikkal. 1752-ben 
St-Priest kormányzó a protestánsok újrakeresztelésére 
vonatkozó rendeletet bocsátot ki, s ennek végrehajtásában 
a dragonyosokkal versenyeztek a kath. papok. Nem volt 
már semmi oly eszköz, mely szenvedéseiken könnyített 
volna valamit, egyedül az Isten segíthetett, kitől e sege-
delmet a nap minden percében kérték és nem hiába, 
mert ő csakügyan rövid idő múlva szenvedésüket örömre 
változtatta. 

1762-ben a toulousei parlament az ifjú Rochette 
lelkészt kötélhalálra ítélte, három ifjú nemest pedig vér-
padra. Rabaut e négy ifjú élet megmentésére minden 
lehetőt megkísértet; írt Adelaide hercegnőhöz, ki talán az 
egész udvarban a legnemesebb lelkek egyike, írt Richelieu 
herceghez stb. más előkelőséghez. Mind hiába ! Ez úton 
semmi siker sem koronázta fáradozását, ily körülmények 
közt a közvéleményhez fordult, remélve, hogy ezt majd 
részvétre bírja, írt Rousseau-hoz, ki korának istenített 
írója volt, ez kíméletlen hidegséggel felelt levelére. Némi 
boszankodást tanúsít a kormány szigorúsága miatt, némi 
rokonszenvet is mutat embertársai iránt: »A protestánsok 
maguk az okai, hogy oly kényes dologban, a milyen az 
isteni tiszteletre való egybegyülekezés, mely kétségkívül 
a király jogkörébe tartozik, az Isten törvényében vilá-
gosan kinyilatkoztatja, hogy a törvényeknek engedelmes-
kedni kell. 

Ki keresztyénnek nevezi magát, tanuljon első sor-
ban tűrni — legyen barátja az igazságnak, de természe-
tesen az ily dolgokat nem hallgatják szívesen. Ő teljes 
odaadással prédikálta az emberiségnek a szelídséget, türel-
met, nem az ő hibája, ha nem hallgatták meg. így végzi: 
Leveléből látom, hogy ön is, mint én tanult szenvedni, 
a szenvedés iskolájában. Sajnos, ez bennünk idegen szen-
vedések iránt csak részvétet kelt és lehetetlenné teszi 
azt, hogy ezen szenvedéseken könnyítsünk*. így írt egy 
Rousseau, egy Rabaut-hoz! E levél, mely rideg, csak 
szánalmunkat kelti fel a szenvedő protestánsok iránt; 
mennyivel melegebb érzés fog el, ha tekintetünk a Toulousi 
vérpad felé irányítjuk, ott látjuk meghalni a négy martyrt, 
élükön Rochette-val, mind oly bátran állnak oda, nem fél-
nek a haláltól, oly erős bennük a hit, hogy e félelmet 
megvetik. A huszonhat éves Rochette, ki már a harmadik 
martyrja családjának, a 118. zsoltár e versét énekelve, 
lép a vérpadra: E jeles napot ő magának készítette az 

Üristen: azért e nap jelenvoltának vígadjunk, minden ör-
vendjen. Uram! kérlek, hogy megőrizzed a te királyodat 
mostan, bírjad és szerencséssé tegyed mindennemű dolgai-
ban.* De ő és három társa még nem az utolsó vértanúk, 
Rochette volt a puszta egyház lelkészei közül az utolsó, 
de a protestánsok közül még három héttel későbben, 
ugyanazon helyen, hol ezek meghaltak végeztek ki egyet. 
Toulouse piacán tehát három hét múlva törik kerékbe 
Galas Jánost, kit a mende-monda azzal vádolt, hogy a 
fiát fel akarta akasztani, mivel katholikussá akart lenni. 
Kivégezték őt, de e kivégzés arculcsapása volt az igaz-
ságnak, mely három évvel később a legfelső semmitő-
széktől is mint ilyen imertetett el, ez végre felköltötte az 
általános figyelmet, úgy hogy az 1763. évben minden 
nyomás megszűnt, bár akkor még az ellenük hozott törvé-
nyek érvényben voltak. 

Végre 1775-ben a gályákon sínlődők is felszabadultak, 
miután néhány évvel előbb (1769) a constanci sötét to-
ronyba zártak is elhagyták fogságukat. Ezekkel tért haza 
Durard Mária is, ki 38 évet töltött ott el, ily hosszú idő 
múlva látja újra viszont hazáját, honnan mint 15 éves 
leány távozott, házacskája romba dőlt, csak a hatalmas 
gesztenyefák álltak még. 

XVI, Lajos trónraléptekor a papság esküvel fogad-
tatta, hogy az eretnekséget kiöli, a toulousei érsek pedig 
a következő beszédet intézte hozzá: »Felséges uram! 
Felséged a béke hamis tanácsait vissza fogja utasítani. 
Mi sürgetve kérjük felségedet, ne késedelmezzék a tévely-
gőktől elvenni abbeli reményét, hogy körülöttünk templo-
mokat és oltárokat bírhassanak. 

Felséged hivatása az, hogy a kalvinismusnak úgy 
az országban, mint annak tartományaiban, az utolsó 
maradékát kiirtsa; gondoskodjék arról, hogy gyülekezetük 
szétkergettessék, zárja ki a szakadárokat. a szekták kö-
vetőit minden közös hivatal viseléséből, minden különbség 
nélkül, úgy fogja alattvalói közt az egységes isteni tisz-
teletet helyreállítani.« Az 1780-iki papi gyűlés egy em-
lékiratot nyújt át a királynak, hogy állítsa vissza XIV. Lajos 
szép, az elnyomásra üdvös korszakát. Az első törvény, 
mely a protestánsok létezéséről tudomást vesz, az 1787-ki 
edictum, melynek kidolgozásában Rabaut idősebb fia részt 
vett. Ez edictum csak a polgári jogokat adta vissza, a 
mennyiben az esketés, keresztelés és temetés meg van 
engedve a prot. lelkészeknek, és érvényesnek elismerik, 
e morzsákat is irigyelték a kath. papok, ezért az enged-
ményért a protestánsok ellen indulatosan fakadtak ki. 
Még ma is beszélnek Nimesben arról a hálaadó isteni 
tiszteletről, melyen Rabaut ifjabb fia remek beszédet mon-
dott. 1.785-ben kérte Rabaut hivatalától való felmentését. 
A konsistorium, készségesen teljesítette az ősz pásztor 
kérelmét, mit sem tagadott meg tőle, fizetését meghagyta, 
még a lelkészi összes teendők végzésére is jogot adott. 

Hívei, kik szintén szerették derék lelkészüket, egy 
szép házat építettek neki, hol késő öregségét töltötte; azon 
utcát, hol e ház volt, a nép még ma is la rue monsieur 
Paulnak nevezi. Ekkor tört ki a forradalom. A nyolc 



küldötte közt Nimes városának,.kiket a nemzetgyűlésre 
küldött, ott volt Rabaut fia, St. Etienne. Az ifjú Rabaut 
rövid idő alatt mint kitűnő szónok lett ismeretes, a követ-
kező évben a nemzeti gyűlés elnökévé választották. 

»A nemzeti gyűlés elnöke lábaidnál fekszik*, írja 
ő egyik levelében atyjához. A puszta egyház ősz patriárhája, 
fia előkelő állásának, részben Örült, részben féltette, attól, 
hogy áldozatul fog esni a szabadságnak. Az 1792. év még 
egy örömmel kedveskedett az ősz Nimesi prédikátornak, 
a vallásszabadság kimondása volt az. 

Az ő egyháza rögtön kibérelte a hajdani domini-
kánusok templomát, és abban ref. isteni tiszteletet tartottak, 
ez volt az első ref. templom, a nantesi idic'um. vissza-
vonása óta. 

Az első isteni tiszteletei halaimával kezdte és 
Simeon énekével végezte. 0 ekkor 74 éves volt, annyi 
idő alatt az eisó eset, hogy ő templomba tartott isteni 
tiszteletet. 

Mi értjük azon örömöt, mely őt ekkor elfogta, de 
azon érzéseket nem volnánk képesek leírni, melyek akkor 
őt áthatották, mikor rákezdte: »Uram bocsásd el Szolgádat 
békével, Szent ígéreted szerint; Mert te idvezítőd, Én 
szemeim előtt, Nékem nyilván megjelent*. De még a 
nyugalom évei késtek, mert az 1"< 93/94 évi rémkorszak 
sok aggodalmat okozott neki. Mindkét fia tagja a nemzeti 
gyűlésnek, mindkető Robespierre ellen foglalt állást, az 
idősebb a Giraudisták legkitűnőbbje, ki a király kivé-
geztetése ellen a legvégsőig küzdött, s ellenfelei nagy 
erőfeszítéssel voltak képesek a király kivégzését hatá-
rozatilag kierőszakolni. Ő ama kevés Giraudisták egyike, 
ki bátor volt, a király kivégzése ellen szavazni. Két 
nappal a király kivégzése után a konvent elnökévé 
választották. Szomorú napoknak néztek ezután elé a Gi-
raudisták, a konvent elnökével egyetemben, a vérpadon 
omlott vérük. Az ifjabb fogságban sínlődött, a harmadik 
száműzve volt az országból. Nemsokára úgy a katholikus 
mint a ref. templomok bezárattak, a lelkészek felszólít-
tattak, hogy az ész és természet vallásáról tartsanak pré-
dikációkat. A kik ezt tenni vonakodtak, száműzettek, és 
nyolc nap alatt husz mértföldnyire kényszerítettek távozni 
lakhelyeiktől. Az öreg Rabaut nem mozdult, elfogták tehát 
és fogságba hurcolták, mikor menni nem tudott, szamárra 
ültették, és így volt kénytelen tűrni a csőcselék csufoló-
dását. Megérte ő a szabjdság ellenzője, hogy az anar-
hista hajlamú nép, mint űz gúnyt a vallásból. Robes-
pierre bukása megnyitotta az ő börtönének ajtaját. 

De ő nem sokkal élte túl, mert sokat szenvedett a 
börtönben, különösen fia szomorú sorsa, különösen Isten 
házának újra elpusztítása miatt, haza tért, házát helyre-
állította, azután jobblétre szenderült, a halál 1795. szep-
tember 25-én szólította el e földről. 

Ez a puszta prédikátora, — ő vele végződik a 
puszta egyház története. 

Roquett nyomán. Poőr Béla. 

I R O D A L O M . 

** Tanulók Lapja cím alatt derék kis képes ifjú-
sági közlönyt szerkeszt és ad ki dr. Rupp Kornél ev. ref. 
főgimnáziumi tanár Budapesten. Az I-ső évfolyamában 
járó, havonként kétszer megjelenő lap támogatója és ki-
egészítő része kíván lenni a középiskolai oktatásnak; 
megakarja könnyíteni a tanár és a tanuló munkáját egy-
iránt, lehetőleg kiterjesztvén figyelmét mindarra, mik a 
középiskolai oktatás tárgyát képezik. És mindezt akként 
teszi, hogy a hasznost a kellemessel, a tanulságost a mu-
lattatóval szerencsésen párosítja. Irodalmunk jeleseit kép-
ben és írásban mutatja be (legutóbbi, szeptember 5-iki 
számában Jókai arcképét és életrajzát közölve); történel-
münk alakjait érdekes elbeszélések keretében ismerteti 
meg olvasóival; negyedévenként irodalmi pályázatot hirdet 
és jutalmaz; szavaInivalók cimü gyűjteményében váloga-
tott szavalati darabokat közöl; apróságaiban mulattató 
tréfákat, játékokat és talányokat hoz. — Az írói ízléssel 
és paedagogiai tapintattal szerkesztett ifjúsági lapot me-
legen ajánljuk a tanárok, nevelők és szülők pártoló figyel-
mébe. Előfizetési ára egész évre 2 frt 40 kr., félévre 1 frt 
20 kr., mely összeg a szerkesztő kiadóhoz Budapestre 
(IX. ker. Imre utca 9. sz.) küldendő. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásá-
ból megkaptuk a 81—84. füzeteket, vagyis a VI. köt. 
6—9. füzeteit. A füzetekhez csatolt nagyszámú képmellék-
letek, mint: A román építészet 2-ik lapja, a magyar 
román stílus 3 lapja, csúcsíves építészet, magyar csúcsíves 
emlékek 2 lapja, antik érmek, közép- és újkori kül-
földi érmek, magyar érmek az Árpádházi királyok s egy 
másik lap a vegyesházi királyok korából. Erszényesek, 
Európa politikai térképe, Részletek az esztergomi baziliká-
ból, Európa hegy- és vízrajzi térképe, Antik ezüst (nagy-
részt magyarországi) műkincsek, Európa néprajzi térképe, 
Európa népsűrüségi térképe, Ezüsttermelés, legfényesebben 
tanúskodnak a kiadóvállalatnak majdnem határt nem 
ismerő áldozatkészségéről, melylyel e nagyszabású nemzeti 
vállalatot közrebocsátja. Ezenkívül a szöveget még külön 
33 ábra díszíti, a mi sok esetben lényegesen megkönnyíti 
a szakcikkek megértését a nagy közönségre nézve is A 
fontos és gonddal megírt cikkek, mint pl. Eposz (Négyessy L.) 
Equinokciurn (Kövesligethy), Erdély (Sebestyén Gyula), 
Erdélyi János (Tóth Lőrinc), Erdészet (Fekete L.), Erdődv 
család (BojniŐié és Nagy Géza) Érettségi vizsgálat (Radó V.), 
Erjedés (Kossutány), Érmek (Posta B.), Érsekújvár (Thir-
ring), Értelem (Alexander B.), Érzelem (Alexander B.), 
Eskü (Makay D.), Esküdtszék (Heil), Eső (Róna), Esterházy 
család (Marczali és Nagy G.) Északamerikai Egyesült 
Államok (Brózik), stb. igen nagy számban fordulnak elő, 
miért is újra a legmelegebben ajánljuk e kitűnő enciklo-
pédiát minden magyar család figyelmébe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Tiszáninneni egyházkerületünk új fögond 
noka, mint előre látható volt, báró Vay Béla 
borsodi főispán lőn. Az egyházkerület nagykaposi 
közgyűlésén, szept. 16-án bontották fel a gyüle-
kezetek szavazatait, a melyek közül báró Vay 
Béla 323-at kapott; kívüle még szavazatot nyer-



tek: Szilágyi Dezső 22, Tisza István 22, Mocsáry 
Lajos 10 és Meczner Béla 8 szavazatot. — Rokon-
szenves tisztelettel üdvözöljük báró Vayban leg-
újabb egyházkerületi főgondnokunkat. Isten tartsa 
meg sokáig e díszes bizalmi állásban. Haladjon 
azon az úton, melyet részére a Vayak hagyo-
mányos hitbuzgalma és példás egyházszeretete 
kijelöl, s melyet közvetlen hivatali elődje, a nagy 
Vay Miklós, oly fényes sikerrel, annyi áldást 
terjesztve, oly szeretettel és bizalommal Övezve 
megfutott! 

* Személyi hírek. A hevesnagykúnsági egyház-
megye gondnoka. Horthy István főrendiházi tag, gond-
nokságának 25-dik évfordulója alkalmából az egyház-
megye őszi közgyűlésén Kisújszálláson lelkes ovációban 
részesült; az üdvözlő beszédet Dorogi Lajos esperes 
tartotta. — A közoktatási miniszter Gyöngyösi Lászlót, 
a mármarosszigeti államilag segélyezett református főgim-
názium ideiglenes rendes tanárát, e minőségében a 
temesvári állami főreáliskolához helyezte át. — A kis-
újszállási ev. ref. főgimnáziumhoz ideiglenes rendes tanár-
nak Lányi Lajos debreceni főgimnáziumi h. tanárt vá-
lasztották meg; Lányi helyére Debrecenben Dézsi Lajos 
lépett h. tanári minőségben. — A csernyei ev. egyház 
Scholz Gyula segédlelkészt, Baltik Fr. dunáninneni püs-
pök káplánját választotta rendes lelkipásztorává. — Bcr-
hidai ref. lelkészszé öt pályázó közül egyhangúlag Med-
gyaszay Vince kenessei segédlelkészt választották az egy-
háztagok. 

* Egyházaink a király előtt Balassa-Gyarmaton 
a nagy hadgyakorlat alkalmából üdvözletre és hódolatra 
az idén is megjelentek. Képviselőiket szept, 17-én fogadta 
a felség, most már a zsidókat is az egyházak sorában. 
A római klérust Vaszary K, hercegprímás vezette, kinek 
tapintatos üdvözletére a király ezt felelte: »Meg vagyok 
győződve, hogy szentegyházunk papsága hagyományos 
polgári erényeit, a trón iránti tántoríthat!an hűségét és 
hazaszeretetét ezentúl is gondosan megőrzendi*. A refor-
mátusok küldöttségét, a gyöngélkedő Pap Gábor helyett 
Szász Károly püspök vezette, kinek üdvözletére így válaszolt 
a felség: A Nógrádvármegye területén levő ev. ref. egyház-
községek hódolatát különös megelégedéssel fogadom s 
szívesen biztosítom a m. ev. ref. egyházat ez alkalommal 
is további kegyelmemről és oltalmamról.« — Az ág. evan-
gélikusoknak, kiket Sárkány Sámuel püspök vezetett, így 
válaszolt a király: »Különös megelégedéssel fogadom a 
nógrádvármegyei ágostai hitvallású evangélikus esperesség 
hűségének és hódolatának kifejezését. Legyenek meg-
győződve további kegyelmemről, valamint arról is, hogy 
vallásukat és egyházi intézményeiket mindenkor örömmel 
oltalmamba veendem*. 

* Erdélyi János emléktáblája. Nagykaposon, Ung-
megyében, szept. 16-án leplezték le Erdélyi Jánosnak, 
a hírneves költőnek és széptani írónak a ref. templom 
falába illesztett emléktábláját. A díszes emléktáblába, mely 
közadakozásból készült, a költő neve, születési éve és 

egy vers van bevésve. A leleplezés a tiszáninneni egyház-
kerületi közgyűlés alkalmából, a gyűlési tagok és nagy 
közönség részvéte mellett szép ünnepélylyel ment végbe. 
A sárospataki főiskolai énekkar éneke után Szinnyei 
Gerzson pataki tanár kitűnő emlékbeszédet tartott, Lévay 
József saját alkalmi ódáját szavalta el. Az ünnepélyen 
Ballagi Géza a m. t. Akadémiát, Lévay József a Kis-
faludv-társaságot képviselte; ott voltak a költő fiai, Pál 
és Zoltán is. Este jótékony hangverseny és tánc fejezte 
be a hangulatos ünnepélyt. 

* Az erdélyi egyházkerületi papi értekezlet 
Maros- Vásárhelyit szept. 30-án és október 1.-én követ-
kező programmal fog megtartatni. Előző este megérkezés, 
fogadtatás, elszállásolás, ismerkedési estély. Szept. 30-án 
d. e. féltíz órakor isteni tisztelet, melyen Szász Homokos 
püspök imádkozik, Szász Gerő esperes prédikál, a dalkör 
énekel. Isteni tisztelet után tisztválasztó ülés Szász Domokos 
püspök elnöklete alatt, két órakor díszebéd, félnyolckor 
koncert. Október 1-én felolvasó ülés, következő sorrend-
del: a) Helyzetváltozások — dr. Kolozsvári Sándor egye-
temi tanártól; b) Emlékezés Benkő Józsefre — Sylvester 
Domokos szászvárosi első lelkésztől; c) A zsoltár fordí-
tásokról — Szabolcsim Mihály felfalusi lelkésztől; d) Uj 
helyzetünkben — Molnár Albert marosvásárhelyi lelkész-
től; e) A hitel-szövetkezetekről — dr. Gidőfalvi István 
királyi közjegyzőtől; /) A lelkipásztorkodás köréből — 
Benedek Dénes makfalvi lelkésztől. •— Elismeréssel köszönt-
jük Erdély papságát az első, igazán nagyszabású értekezlet 
alkalmából. Mutassák meg, hogy fél tudnak emelkedni a 
helyzet magaslatára, hogy nem félnek a változott időktől, 
hanem Istenben vetett hittel bátran haladnak előre az 
evangéliumi pásztorkodás magasztos útján. Isten áldja 
meg, Isten tegye foganatossá szép kezdeményezésűket! 

* Egyházmegyei gyűlések. A dunamelléki egyház-
kerületben szept. hónapban tartatnak az egyházmegyei 
gyűlések. A vértesaljai gyűlés lefolyásáról mai számunk-
ban kezdjük meg a tudósítást, a felsőbaranyairól a jövő 
számban. A rendes folyó ügyek mellett mindkét traktuson 
a szegény- és árvaügy rendezése s különösen az országos 
lelkészi gvámintézet volt a tanácskozás főtárgya. 

* Dr. Kovács Ödön jubileuma. Lélekemelő volt 
az az ünnepély, melyet dr. Kovács Ö. nagyenyedi theol. 
professzornak tanítványai és tisztelői e hó 8—9-én Nagy-
Enveden rendeztek. Minden mozzanatát szeretet és tisztelet 
hatotta át, jeléül annak, hogy az ünnepelt valóban meg-
hódította a szíveket és elméket. Az ünnepély előjátéka 
8-án, az ismerkedési estélyen folyt le, melyen az ünnepelt 
is megjelent, de gyöngélkedő egészségére való tekintetből 
csak rövid időre. Tanítványok közelből és távolabbi vidé-
kekről elég számosán voltak jelen. A tulajdonképeni ünne-
pély 9-én d. e. 10 órakor kezdődött a templomban tartott 
ünnepélyes isteni tisztelettel, melyen Nagyenyed egész 
intelligenciája, a küldöttségek, a hivatalos testületek és Szász 
Domokos erdélyi püspök is részt vett. Nagy Károly nagy-
enyedi lelkész szép alkalmi imája után Molnár Albert 
marosvásárhelyi lelkész lépett a szószékre s »ki mint 
vet, úgy arat« alapigéről remek költői szónoklatot tartott. 
Prózában oly szép költemény, mondák sokan, minőt ritka-
ság hallani. Nagy a fiatalabb, Molnár az idősebb tanít-
vány-generációból való. Templom után a Bethlen főiskola 
dísztermébe vonult föl az ünneplő közönség Szász Domokos 
püspök, díszelnök vezetése alatt. Itt, miután az ünnepeltet 
a díszküldöttség meghívta, először maga Szász Domokos 
üdvözölte a jubilánst az egyházkerület nevében, különösen 



kiemelve azt, hogy a kik a vallásos eszmék szolgálata 
és terjesztése körül sikeresen működnek, azok a jók és 
igazak liszteletére mindig érdemesek. Dr. Kovács Ö. írás-
ban és szóval kiváló érdemeket szerzett a vallásos eszmék 
művelésében s épen ezért kiváló méltánylásra és elisme-
résre érdemes. A ünnepeltnek kezeit megfogva, ellágyító 
melegséggel és közvetlenséggel kívánt neki minden jót a 
maga és az erdélyi egyházkerületek nevében. Kovács egész 
megindultan mondott köszönetet a püspök szívélyes rész-
véteért és kitüntető figyelmeért. A tanítványok nevében 
dr. Bartók György szászvárosi lelkész szólott szép szavak-
kal, meleg szívvel. Egyszersmind átnyújtotta az ünnepelt-
nek először azt a 260 frtba került díszalbumot, melvbe 
vagy 200 tanítvány emléksorai vannak foglalva; azután 
azt a szép és tartalmas kötetet, mely Kovács Ödönnek 
életrajzát (Makkai Domokostól), tudományos működését 
(Nagy Károlytól) és a nagyenvedi theol. akadémiának 
25 éves történetét (dr. Bartók Györgytől) foglalja magá-
ban; végül a Kovács Ödön nevére teendő 1000 frtos 
alapítványról szóló iratot. Az emlékkönyv, mint halljuk, 
nyomtatásban is megjelenik, ára 1 frt, tiszta jövedelme 
az alapítvány gyarapítására fordíttatik. Ezután következő 
küldöttségek üdvözölték a jubilánst: A Bethlen főiskola 
elöljárósága, a budapesti theol. akadémia (dr. Szabó Aladár 
theol. tanár által képviselve), a nagvenyedi, görsrényi stb. 
egyházmegyék (vezető Sándor János), Alső-Fehérmegye 
(vezető Gsató János alispán), Nagy-Enyed városa (vezető 
Török Dániel1, nagyenyedi egyházközség (vezető Gáspár 
főgondnok), az erdélyi ref. főgimnáziumok tanárai (vezető 
Szabó Sámuel), a nagyenyedi izr. hitközség, a nagyenyedi 
községi és állami iskolák dr. Havas tanfelügyelő vezetése 
alatt. — Dr. Kovács a küldöttségek mindenikének hálás, 
meleg szavakban mondott köszönetet, különös hevvel és 
bensőséggel a tanítványok üdvözletére adott válaszában. 
Az ünnepeltet levélben és táviratilag is sokan üdvözölték. így 
gróf Kún Kocsárd, Szász Károly püspök, az Emke, Ferenc 
József unitárius püspök, gróf Kún Géza főgondnok, KRs 
Áron, budapesti theol. ifjúság, a sárospataki, m,-vásárhelyi, 
szászvárosi ref. iskolák, dr. Bartha Béla, Kerekes Endre 
s az ünnepeltnek sok más tisztelője. Az ünnepélyt 200 terí-
tékű bankét, este pedig hangverseny fejezte be. A társas 
ebédet számtalan felköszöntő fűszerezte, a hangversenynek 
kiemelkedő pontja volt az a szép óda, melyet Szabó Jenő 
barátosi lelkész írt és olvasott fél a jubiláns tiszteletére. 
— Általános sajnálkozást keltett, hogy a szép ünnepély 
tervezője, Bercle Sándor theol. tanár súlyos betegsége miatt 
nem vehetett részt a tanítványok és tisztviselők örömében. 

* Felhívás 45 éves találkozóra. Mindazon tanuló 
társak, kik az 1849-ik évi november hóban, velem a 
debreceni ev. ref. kollégiumban beiratkoztak (subscribál-
tak), valamint azok is, kik ez idő után tanulótársakká 
lettek, általam felhívatnak, hogy f. 1894. évi november 
hó 7-én délelőtt 11 órakor, a nevezett főiskola házna-
gyi helyiségében megjelenni szíveskedjenek. M.-Pályi, 1894. 
szeptember 12-én Kiss Gábor. 

* Iskolai aranykönyv. Dr. Duka Tivadar, London-
ban élő jeles hazánkfia és derék hitsorsosunk, ki a demo-
gráfiai kongresszus alkalmából nejével együtt huzamosabb 
ideig székes fővárosunkban időzött s az itteni egyházi 
körökkel sűrűen érintkezett (szept. 16-án a theol. ifjúság ön-
képző-körében is megjelent s az ifjúsághoz hazafias és 
vallásos buzdító beszédet intézett), hazai tartózkodását 
egy újabb nemes tettével örökítette meg. Dukafalván a 
negyedik és ötödik számú telekjegyzőkönyvben nevére 
jegyzett nemesi ingatlanait örök időre elajándékozta a 

kükemezei ág. evang. egyházközségnek magyar és protestáns 
szellemű nevelési célra. A napokban kiállított ajándékozási 
okirat, melybe alkalmunk volt beletekinteni, azt mondja, 
hogy : »ezen ajándékom intentiója édes hazám és nevelő 
egyházam, (melynek kebelén egykoron bölcsőm ringott), 
nevelési ügyén lendíteni s ezért kikötöm, hogy az el-
ajándékozott ingatlan örök időkre »Duka Tivadar alapít-
ványa* címen kezeltessék, hogy azt, se eladni, se más 
módon elidegeníteni ne lehesen s hogy az a korlátozás 
telekkönyvileg biztosíttassék,« — A nemes tett nem szorul 
dicséretre ! 

* A kisujszállási ev. ref. főgimnázium díszes 
új épületének ünnepélyes felavatása szept. 12-én ment 
végbe. Díszes és nagy szamúközönség vett részt az 
ünnepélyen helytől és vidékről: Kiss Áron tiszántúli 
püspök, a heves-nagykúnsági egyházmegye, a debreceni 
főiskola, a karcagi és mezőtúri gimnáziumok képviselője 
s több mások. A zsúfolásig megtelt templomban Gulyás 
Lajos mondott megható imádságot, melynek végeztével a 
közönség a főgimnázium két emeletes új épülete elé vonult, 
hol Mészáros Illés egyházközségi főgondnok csinos beszéd 
kíséretében átadta a szép iskolát az egyházkerületnek. 
Kiss Aron püspök átvévén az épületet a tiszántúli egyház-
kerület nevében, kenetes imában áldást kért az új tan-
intézetre, az áldozatkész városra, a törekvő egyházra s 
a fiatal tanítótestületre. Végül az iskolát Pruzsinszky Pál 
igazgatónak gondjaira bízta, ki azt magasszárnyalású 
beszédben átvette. Délben az egyház a nagyvendéglőben 
közebédet adott, melyet számtalan felköszöntő fűszerezett. 
—f A*4}|!rék fiatal intézetnek, melyet a kisújszállási egyház 
és város álío^Sttfésí^ie az állam segítségével rövid idő 
alatt a legjobban rendez'^'-k^g^skoláink sorába emelt, 
szívünkből kívánjuk: vívat, creseat.^ílö'reat! 

* Husz Ármin eperjesi kolleg. főgimn. tanár 
25 éves jubileuma. Lélekemelő ünnepélynek voltunk 
szemtanúi f. hó 9 én, Eperjesen, Husz Ármin tanári mű-
ködése 25 éves fordulóján. A koll. tanári kar teljes szám-
mal ez i. igazgatójával, Hörk Józseffel az élén a legme-
legebb elismeréssel illette a jubilánst, tartós barátsága és 
kollegiális szeretete jeléül egy értékes gyűrűvel lepte meg, 
s a meleg üdvözletekre a régebbi és ifjabb kartársak 
részéről és nevében könyező szemekkel s mélyen meg-
hatva válaszolt. A szűkebb tanári körben tervezett jubi-
leum szélesebb medreket öltött, s díszesen terített asztala 
köré a városnak nagyszámú intelligens elemeit is cso-
portosította. Husz Ármin ugyanis nemcsak mint tanár, 
hanem mint társas közéletünk egyik igen buzgó tagja is 
ismeretes Eperjes város közönsége előtt, úgy hogy a szebb-
nél szebben elhangzott tósztok méltán illették őt, mint 
tanárt, messze földön ismeretes entomologust, az ifjúság 
barátját, bankdirektort stb., úgy hogy alig van közéle-
tünknek az az ága, a melyen Husz Ármin páratlanűi 
szorgalmas keze ne működnék Szül. 1844. február 19-én 
Poprádon német szülőktől, >Husz apónak« legközelebbi 
rokon családjából. Középiskolai tanulmányait Késmárkon 
kezdte, Sárospatakon folytatta s ugyancsak Késmárkon 
végezte »kitűnő« eredménynyel. Egyetemi tanulmányait 
a bécsi egyetemen kezdte, a göttingain folytatta s a buda-
pestin végezte. Mint külföldi egyetemi hallgató egy pálya-
munkával tüntette ki magát a klasszikai philologia köré-



bői. .1867. Bánó Miklós tekintélyes házánál Kükemezőn 
nevelősködött, s már 1869. junius 22-én az eperjesi koll. 
főgimn. tanárrá választotta az ismert ifjút a pártfogóság. 
Mint szaktekintély az entomologia terén messze földön 
ismeretes. Ő a klasszika philológus a kirándulások örökös 
tervezője s a lepkefajok egyik legalaposabb ismerője, a ki 
a világ mind a négy tájának tudósaival folytonos levele-
zésben vagy csereviszonyban áll. Irodalmilag működött e 
téren: a bécsi »Entomologische Nachrichten® hasábjain, 
a Magyarországi Kárpátegyesület évkönyveiben s az eper-
jesi kollégium értesítőjében több ízben. Kisebb közlemé-
nyei Németország különböző szakfolyóirataiban elszórtan 
is találhatók. A társas életnek is igen rokonszenves tagja 
s szorgalma és kitartása mindabban, a mihez hozzá fog, 
valóban bámulatos. A tanári kar a maga ünnepi aján-
dékával — mint az igazgató mondotta — még 25 évre 
jegyezte el őt magának. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

* A csongrádmegyei tanítóegyesület szept. 12-én 
Szegeden ünnepelte fenállásának, negyedszázados jubileu-
mát. Az ünnepélyre sok tanító sereglett össze Szegedről és 
környékéről. A jubiláris díszülésen dr. Lázár György Szeged 
h.-polgármestere elnökölt, kit küldöttség hívott a gyűlésbe. 
Beszédében hivatkozott a tanítói állás fontosságára és rá 
mutatott arra a nagy haladásra, mely a lefolyt negyed-
század óta tapasztalható. A látható eredmények, mondá 
többek között, a tanítók érdeme, a kik a legnagyobb szük-
séggel küzdve, a társadalmi egyesülésben megtalálták 
állásuk anyagi és szellemi emelésének a leghelyesebb módját. 
Tergina Gyula tanfelügyelő a 25 év kulturális munkáját 
méltányolta, melyben a csongrádmegyei tanító-egyesületnek 
jelentékeny része van. Egyszersmind rámutatott ama fontos 
hivatásra, mely az egyesületre várakozik, hogy az alföldi 
magyar fajt munkás, becsületes polgárokká nevelje. Utána 
Ferenczi János szegedi igazgató-tanító, az egyesület elnöke 
szólott, vázolta azokat a nehézségeket, melyekkel, kivált 
kezdetben, meg kellett küzdeniük. Végül Kör eszi József 
olvasta föl az egyesület 25 éves történetét. — Az egyesület 
üdvözlő táviratott küldött gr. Ciáky Albinnak, b. Eötcös 
kulturminiszternek, Levay Ferenc és Ivánlwvics János 
osztálytanácsosoknak. 

* A soproni evang. liceum felavatása emelkedett 
hangú ünnep keretében ment végbe szept. 11-én. Az 
ünnepen jelen voltak: Radó Kálmán egyházker felügyelő, 
Karsay Sándor püspök, az egyházmegyék éő községek, 
a megyi és városi hatóságok, testületek és a hitfelekezetek 
képviselői stb. A közoktatási kormányt Gömöry Oszkár 
miniszteri tanácsos képviselte. A liceum átalakított épülete 
valóságos modern palota, a melyben a közegészség, a 
kényelem és a paedagogia minden kívánalmának elég van 
téve. A felavatási ünnep a templomban kezdődölt, a hol 
Poszvék Sándor theologiai igazgató mondott, oltári beszé-
det és imát. A megkapó oltári beszéd utalt arra, hogy a 
reformáció szelleme keltette életre a soproni főiskolát, az 
a szellem, a mely hirdette századokon át gyámság alatt 
álló emberiségnek nagykorúságát. És a miként az evan-
gélium vallása Isten országának terjesztését és az erkölcsös, 
vallásos életnek ápolását vallotta sajátjának, azonképp 
törekedett a protestáns főiskola arra, hogy tiszta ismerettel 
párosult nemes akaratot, cselekvésre buzdító erkölcsi erőt 
öntsön az ifjúságba. A multak dicső hagyományait a 
jelennek jogosult követelményeivel öszhangba hozni, ez 
lesz jövőre is az intézet feladata. A templomból nagy 
csoportokba verődve indult a vendégek és ünneplők serge 
a líceumi épületbe, a hol a föbejárótól két oldalt vezető 
folyosókon állott meg az ünneplő tömeg, a melyből kiválva 
dr. Schreiner Kákoly hosszabb beszédben mondotta el az 

építkezés történetét, átadva az épületet az egyházkerület 
elnökségének. Az épületet átvette Radó főfelügyelő szép 
beszéd kíséretében, mondván, hogy hazaszeretet és a 
magyar protestántizmus egy fogalom s a ki nem így 
gondolkozik, az korcs és neki nem hittársa. Azért tanítson 
az intézet hazafiságra, ápolja a nemzeti érzést. Ezután 
megköszönte az épület emelését a kormánynak és mind-
azoknak, a kik közreműködtek. Ezután Karsay püspök 
imát mondott, majd Gombóez Miklós főgimnáziumi igazgató 
megnyitotta a tanévet. Délben négyszáz terítékű bankét 
volt a Pannoniában. A benketten az első felköszöntőt 
Radó főgondnok mondta a királyra, aztán tósztozott Karsay 
püspök a tanügyi kormányra és képviselőjére. 

* Luther szülővárosa. Eisleben város, melyben 
Luther Márton 1484-ben látta meg először a napvilágot, 
sülyedező félben van. A mult évben nagy földbeomlások 
történtek a területén s azóta kisebb-nagyobb süppedése-
ket észleltek, mintha csak folytonos földrengés volna a 
város alatt. Az utcák egymásután pusztulnak el. Igen sok 
házat hordtak már le, mert attól kellett tartani, hogy be-
omlanak és nagy szerencsétlenséget idéznek elő. — E 
tényt a »Religió« következő kegyes (!) óhajtással kom-
mentálja: Ha már pusztulnia kell Eislebennek, miért nem 
pusztult el 1484 előtt ? De sok mindenféle rossz kimaradt 
volna Magyarország történetéből is! 

* Gyászrovat . Ladányi Pál viski ev ref. lelkész, 
egyházmegyei tanácsbiró, megyei bizottsági tag és 48-as 
honvéd élete 69-ik, lelkipásztorsága 44-ik évében Visken 
eszpt. 9-én hosszas szenvedés után elhunyt. 

A D A K O Z Á S . 
Budapesti Theol. Konviktusra a felső-baranyai 

egyházmegyéből Dányi Gábor esperes útján Czúcz Lajos 
nagy tótfalusi lelkész 1892-ik évi járulék fejében 2 írt, 
nagytótfalui egyház adománya 1892-re 50 kr. — Budapest, 
1894. szept. 13. Szöts Farkas, theol. igazgató. 

Budapesti Theol. Konviktusra a vértesaljai egy • 
házmegyéből Koncz Imre esperes útján: Aba egyház 2 frt, 
lelkész 3 frt, Acsa egyház 1 frt, lelkész 1 frt, Alcsúth 
egyház 1 frt, lelkész 2 frt, Baracska egyház 2 frt, lel-
kész 3 frt, Ercsi egyház 1 frt, Bia egyház 2 frt, lelkész 
2 frt, Bicske egyház 10 frt, lelkész 4 frt, Bodmér egy-
ház 1 frt, lelkész l frt, Bogárd-Tinód egyház 1 frt, lel-
kész 3 frt, Csákvár egyház 5 frt, lelkész 3 frt, Csabdi 
egyház 1 frt, lelkész 1 frt, Doboz egyház 30 kr., lelkész 
1 frt, Ettyek egyház 41 kr., lelkész 1 frt, Felcsúth egy-
ház 50 kr., lelkész 1 frt, Gárdony egyház 5 frt, lelkész 2 frt, 
Gyúró egyház 1 frt, lelkész 1 frt, Iváncsa egyház 1 frt, 
lelkész 1 frt, Lovasberény egyház 2 frt, lelkész 2 frt, 
Szentpéter egyház 2 frt, lelkész 2 frt, Nyék egyház 5 frt, 
lelkész 2 frt, Mány egyház 4 frt, lelkész 3 frt, Pákozd 
egyház 1 frt, lelkész 2 frt, Pátka egyház 1 frt, leik. 2 frt, 
Pátv egyház 2 frt, lelkész 4 frt, Sárkeresztúr egyház 1 frt, 
lelkész 2 frt, Seregélyes egyház 10 frt, lelkész 4 frt, Su-
koró egyház 1 frt, lelkész 2 frt, Tabajd egyház 3 frt, 
lelkész 2 frt, Tinnye egyház 50 kr , lelkész 1 frt, Uny 
egyház 1 frt, Tök egyház 3 frt, lelkész 3 frt, Zámoly 
egyház 3 frt, lelkész 2 frt, Vaál egyház 1 frt, lelkész 2 frt, 
Velence egyház 1 frt, lelkész 2 frt, Vereb egyház 1 frt, 
lelkész 1 frt. Egyházaktól: 77 frt 71 kr. Lelkészektől-. 
68 frt. Összesen : 145 frt 71 kr. Budapest, 1894. szep-
tember 13-án Szöts Farkas, theol. igazgató. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA RUDAPKSTRN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
SzerkeszlSség:: 

IX. hevület, Pi/ia-utra Íi3. szám, hová a kéziratok 
eimzendök. 

K l a d t f - h i v a t a l : 
Hornyánstley Vilitor lelinyvku-reskftlése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, díjak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laplulajdonos : 
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. 
GISlizetési Ara : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Eijyes szám ára 30 kr. 

Villámlás az éjszakában, 
Mi szép, mily fenséges, milyen elragadó lát-

vány! A mikor a tűzkigyó előrohan a sűrű fel-
legek tömkelegéből s egy pillanatra vakító fényt 
árasztva maga körül azt hirdeti az éjszaka bor-
zalmas sötétségének, hogy a világosság hatalmai 
nem haltak meg s csak idő kérdése, hogy teljes 
pompájukban megjelenve, szétszórják és véglege-
sen megsemmisítsék az éjszaka gonosz hadait. 
A villám az éjszakában a teljes világosság jele 
s a ragyogó napnak, az ég királyának előre kül-
dött hírnöke. 

Ilyen villám volt az a beszéd, a melyet 
Samassa, egri érsek, a delegáció egyik albizott-
ságának valamelyik ülésén tartott. A bekövetkez-
hető pápaválasztásra hívta fel a figyelmet. Azt, 
a mit voltakép mondani akart, szépen körül-
szegélyezte ékes pápista tételekkel. Kifejezte re-
ménységét, hogy az egyház majd csak megtalálja 
fejét ismét. Hanem azután megkérdezte a külügy-
minisztert, hogy vájjon szándékozik-e a legközelebbi 
pápaválasztásnál, ha nem is a jus cxclusionis ér-
vényesítése, hanem kegyes életű és nagy tekintélyű 
bihornokok által az osztrák-magyar monarchia be-
folyását latba venni? E kérdést a nagy tudományú 
érsek azzal okolta meg, hogy a pápaság egyházi 
intézmény ugyan, de állami jelentőséggel is bír. 

Valóban, nem csuda, hogy mikor a kis vil-
lám e nagy villámlásnak hírét vitte mindenfelé, 
a római katholicizmus elnyomott, elaltatott, meg-
dermedt lelkiismerete megmozdúlt s megrázkó-
dott, mint a kit nehéz álomból erős hangok ál-
tal ébresztgetnek. Mindenfelé — egy pillanatra — 
fény, öröm, csudálkozás támadt és egy szebb jövő 
reménye kezdett éledni a szívekben. És ez olyan 
természetes! Mert mi is van a Samassa beszé-
dében ? 

Egy eszme, mely kellő következetességgel kifejtve, 
alkalmas lehet az egész pápás egyház össze zúzására 
vagy gyökeres átalakítására. 

Ha egy a római pápa által megerősített 
érsek azt hangoztatja, hogy egy állam kormá-
nyának joga ós kötelessége a pápaválasztásra 
befolyást gyakorolni, akkor ebből okvetlenül az 
következik, hogy minden államnak vagy legalább 
minden oly államnak, a melynek lakosai nagy-
részt római katholikusok, joga ós kötelessége 
oda hatni, hogy az illető államok és népek ér-
dekei a pápaválasztás által kárt ne szenvedjenek. 
De ebből meg aztán egész nyilván az következik, 
hogy a pápaság nem annyira egyházi, mint inkább 
politikai intézmény egyházi színezettel, és követ-
kezik különösen az, hogy a pápaság alapja nem 
valamely isteni rendelkezés, hanem emberi akarat. 
Mert mik az államok ? A szervezett népélet. Mik a 
kormányok az újabb felfogások szerint? A nép-
akarat nyilvánulásai. Ha hát a kormányok a 
pápaválasztásra befolyást gyakornak, akkor volta-
kép ki gyakorol befolyást? Az az állammá szer-
vezett népélet, a mely pedig a hivatalos pápista 
tan szerint, a hit és erkölcs kérdéseiben teljes 
rabszolgaságra van kárhoztatva. Ha azonban a 
pápa jogai a népakaratból folynak, akkor nagyon 
világos, hogy a pápának semmiféle absolutisticus 
jogai a népek lelkiismerete fölött nem lehetnek. 
Mivel pedig a tényleges helyzet szerint a pápa 
absolut ura és kormányzója a népek lelkiisme-
retének, világos, hogy a most tényleg létező 
pápás egyház az előzmények szerint meg nem 
állhat. 

De tegyük fel, hogy a kormányok és ille-
tőleg a népek a pápaválasztásra kellő befolyást 
gyakorolni nem képesek és a pápaválasztásnál 
más befolyás érvényesül. Miféle befolyás lehet 
ez? A »Magyar Állam« egy cikkében, a melyben 
Samassát a delegációban tartott, ismeretes beszé-
déért megleckézteti, határozottan állítja, hogy a pá-
paság épúgy, mint az egyház, isteni intézmény, s 
hogy a pápa választása a Szent Lélek Isten külö-
nös segítségével megy végbe. Tehát a Szent Lé-
lek Isten befolyása érvényesül a népek akaratával 



szemben. Kik által ? A többségben lévő bibor-
nokok által. Az egri érsek szavai azt is sejtetik, 
hogy a kegyes bibornokok a népakaratot igye-
keznek érvényesíteni, tehát a népakarattal szem-
ben állók lennének a nem-kegyes bibornokok. 
Furcsa Szent Lélek lenne az, a mely nem a neki 
szolgáló kegyeseket választja akarata érvényesíté-
sére! De hát mi higyjük el, hogy azok közt is van-
nak kegyes bibornokok, a kik a népakarattal 
szemben állanak. Hanem hát a kegyes bibor-
nokok nem tévedhetnek? Hiszen azok még nem 
csalhatatlanok. Hát VI. Sándort is, a kit pápista 
történetírók is — pedig ez nagy szó — ször-
nyetegnek tartanak, azt is a Szent Lélek vá-
lasztotta? Meg aztán a Szent Lélek egyszer 
olyan pápát választat, a ki a- jezsuiták rendjét 
feloszlatja, azután meg olyat, a ki azt vissza-
állítja? Úgy látszik, hogy a pápaválasztásnál, 
ha nem a népakarat, nem is a Szent Lélek be-
folyása, hanem csak egy erőszakos kisebbség 
befolyása érvényesül, a mely vakmerőségével 
sakkban tartja a népeket s a melynek kezében 
a pápaság csak eszköz saját külön céljai meg-
valósítására. 

Annyi bizonyos, hogy Samassa gondolatai 
a hivatalos pápista felfogással meg nem férnek. 
E gondolatok ama patriarchalis kor maradvá-
nyai, a melyben a pápák nevezetes jogokat kö-
veteltek és gyakoroltak ugyan, de az emberek 
egy része, az okosabb része, az egyház reformá-
lásáról mert álmodozni, sőt mert zsinatokká ala-
kulva pápákat letenni. 

Az is bizonyos, hogy Samassa szavai a római 
katholikusok, különösen a magyar római katho-
likusok óriási nagy többségénél visszhangra ta-
láltak. Ugy látszott előttük, mintha a villám fénye 
rég elrejtett kincseket fedezett volna fel előt-
tük. De ne ámítsa magát senki. Nem Samassa, 
hanem a »Magyar Állam« nyilatkozott a pá-
pista egyház szellemében. Tehát a római ka-
tholikusok többsége felett a hivatalos egyház 
a kisebbség szellemében uralkodik, a mely 
szellem főorganumától, a »Magyar Állam a-tól 
irtózik minden józan pápista ember. De pa-
rancsszóra, mindenkinek tetszése ellenére, mégis 
ebben a szellemben nevelik a magyar ifjúságot. 
Szolgájává nevelik annak a pápának, a kinek 
választása vagy állami és így politikai, vagy az 
egyházban rejlő absolutisticus ós a keresztyén-
ség szellemével merőben ellenkező befolyások 
eredménye. A magyar római katholikusok 30—40 
éves korukban eddig visszafejlődtek ugyan libe-
rális hazafiakká, de hát ezután is visszafejlőd-
nek-e majcl? Mindörökké kell-e e játékot foly-
tatni? Mindörökké azzal ámítjuk-e magunkat, 
hogy hiszen a pápa belügyeinkbe nem avatkozik? 

No, kérem, csak tessék nekem engedni nyolc-
millió ember lelkiismerete feletti uralmat és ón 
ígérem, hogy szabadságot adok nekik akár fekete, 
akár fehér kabát viselésére. 

Látni való, hogy az igazi szabadulás akkor 
következik be, a mikor az egri érsek remény-
sége a szó felséges értelmében beteljesedik. Az 
egri érsek reményét fejezte ki, hogy az egyház 
majd megtalálj a a fejét. Erre volna szükség. 
Mert az egyház feje a Krisztus. A Krisztus, a 
ki azt ígérte tanítványainak: íme, én veletek vagyok 
mindennap a világ végéig. Tehát a Krisztus nem 
távozott el híveitől, csak testileg. Lélekben jelen 
van ő az ő egyházában ma is. Úgy látszik te-
hát, hogy a római katholikus egyház nem a 
Krisztus egyháza. A római egyház még nem 
találta meg fejét. Legyen a római egyház keresz-
tyén egyház s akkor megtalálja a fejét, a ki a 
Krisztus. És akkor nem lesz szükség arra a 
fictióra, a mit ma csalhatatlan pápának nevez-
nek, mert az egyház valóságos feje, a Krisztus, 
érezteti a közellétét híveivel s míg a pápa kiál-
tásunkat sem hallja meg, addig Ő, az egyház 
alapja és feje, megérti sóhajtásainkat is. 

A Samassa-féle villámlás erősítse azért re-
ménységünket, hogy nemsokára új korszak kö-
vetkezik. A sötétség hatalmai hiába vívnak. A 
világosságnak győznie kell. A tévelygések felhőit 
az evangélium fénye szétszórja. Az emberi tudo-
mány is, a mely néha az Istent is letagadja az 
égből, de igén gyakran misére jár s meghajol 
az ostya előtt, a melyről képtelenségeket hirdet-
nek neki, belátja majd, hogy az emberi lélek nagy 
szükségeit ki nem elégítheti, s a tusakodó lel-
kek, a kik most még a Krisztus ellen harcolnak, 
majd lassanként beismerik, hogy az isteni fény 
nélkül a sötétség ellen semmire nem mehetnek. 
A nap így mincl jobban előtör. A sötétség ma-
darai elhúzódnak. És a sokat szenvedett emberi-
ség lelki egén felkél az idvesség napja, hogy 
soha többé le ne áldozzék. 

Janas Pannonius. 

Értsük meg egymást. 
IV. 

Nagy Imre t. lelkósztársam abban a cikké-
ben, a mely engem e sorok megírására készte-
tett, egyebek közt azok ellen az egyházi lapok 
ellen is kikel, a melyek, a mint ő mondja, a 
falusi papokat folyton »docealják«. Hát hiszen 
azt elismerem, hogy t. lelkésztársam saját külön-
leges célja érdekében nagyon ügyesen válasz-
totta a szót. Mihelyt e szót halljuk: doceál, mindjárt 
valami pápaszemes, kevély, érzéketlen, szívtelen 
professort képzelünk magunk elé, a ki megveti 



ós gyűlöli a szegény falusi papokat s a ki nem 
segíteni akar rajtok, hanem fenhéjázó modorban 
előadásokat akar nekik tartani, a melyekből sen-
kinek semmi haszna nincs. Én a »cloceálás«-t 
ilyen értelemben visszautasítom. De nem taga-
dom, hogy cikkeimmel tanítani, felvilágosítani, 
eszméltetni, akarok. Nem abban a reményben 
bocsátom azokat közre, hogy senki azokból nem 
okulhat. Az egyházi sajtó egy nagyszerű folyam, 
melynek feladata, hogy termékenyítsen. S én 
megvallom, hogy cikkeimet mindig azzal a gon-
golattal írom: majd ezek is, mint szerény, kis 
patakok, növelni fogják a nagy folyó erejét. De 
sohasem írtam egy betűt sem azzal a meggyő-
ződéssel, hogy az én bölcsességem másoké felett 
áll. Arra törekszem azért mindig, hogy előbb 
saját lelkemet termékenyítsem meg az evan-
géliumi hatalmas eszmékkel és igazságokkal. 
Tehát én nem a saját bölcseségemmel akarok 
másokat »doceálniff, hanem azt akarom, hogy 
az Ür kezében az én lelkem is eszköz legyen, 
s cikkeimnek, a mennyiben azokban van evan-
géliumi igazság, van magasabb ihlet is, mások 
is hasznát vegyék. Bizony, ha dicsőséget vagy 
gazdagságot keresnék, hát akkor Kantról vagy 
Herbert Spencerről írnék kötetes könyveket vagy 
politikai lapokba írnék hangzatos cikkeket. Mi-
lyen könnyű lenne nekem, valamelyik divatos 
philosophiának a paripájára felülni s szólni azok-
nak az elmaradottságáról, a kik ma még positiv 
vallásokban egyáltalán hisznek! Milyen könnyű 
lenne a falusi papokat is, más papokat is »clo-
ceálni« s kigúnyolni őket, teszem azért, mert 
még ma is hivatkoznak a Krisztusnak a keresz-
telésről adott parancsára, peclig a parancsot az 
Idvezítő, a biblia szerint feltámadása után adta 
ki, pedig a Krisztus, sok szavahihető német 
tudós szerint, fel sem támadt, a mi abból is nyil-
ván következik, hogy e derék tudósok sohasem 
támasztottak fel még senkit sem. Vagy másfelől 
milyen könnyű volna nekem, folyton arról zengedez-
nem, hogy a magyar református egyház lelkészei 
mindig mily jó hazafiak voltak, hogy sohasem 
követtek el hazaárulást s hogy mi mindent tet-
tek a hazafiság ébrentartására! De az én Iste-
nem engem másra késztet! Engem az 0 Lelké-
nek hatalmas erejével arról győzött meg, hogy 
a Krisztus az igazság s nem a német tudósok, 
s hogy mikor a Mindenható megjelent az em-
berek között, akkor össze kellett valósággal töret-
tetnie a halálnak s a Krisztusnak fel kellett 
valósággal támadnia és nem csak úgy »szellemi-
leg®, mert hiszen szellemileg meg sem halt. Épen 
azért másfelől azt kell hirdetnem, hogy jó haza-
fiak nem akkor leszünk, ha folyton csak azt 
hirdetjük, hogy legyünk jó hazafiak, hanem akkor, 

ha a Krisztus evangéliumát magunkba igazán 
felveszszük, az által megelégítve, boldogítva, csa-
ládi, egyházi és társadalmi életünket átalakítjuk 
s ha magasabb ós igazán magas ideálokat tűzünk 
ki a lelkészképzósre nézve, meg a lelkészek köte-
lességeire nézve is, mert ha alacsony ideálokat 
tűzünk ki, semmire se megyünk, ha pedig ma-
gas ideálokat tűzünk ki, akkor majd mégis csak 
haladunk előre. Ha egyszer az egyház öntu-
datra ébred, ha az evangéliumi lelkesedés árja 
megindúl, ha a lelkészek sokféle eszközzel új és 
nevezetes munkásságot indítanak meg a hívek 
körében, akkor bizonyos, hogy a lelkészek állása 
becsültebb lesz s nem hagyják a hívek nyomorogni 
azoknak a lelkészeknek nagy részét, a kik a legdi-
csőbb munkásság vezetésére vannak hivatva. 
Majcl ha a református egyház tündöklő csillag 
és hegyen épített város lesz, a melyben a tudó-
sok a tudomány fegyvereivel, a lelkészek az ige-
hirdetéssel és más eszközökkel, a nők keresztyén 
szellemben vitt jótékonysággal, a világiak jó íra-
tok terjesztésével építik az Úr egyházát, majd 
ha nem kártyára, meg politikai tüntetésekre, 
mulatozásra, hanem a szegények felsegélésére, 
a lelkészek helyzetének javítására foly bőven a 
pénz, majd ha ezer meg ezer kar nyúlik ki, hogy 
visszatartsa a bűn útja felé haladó ifjút és ifjú 
nőt, majd ha lesznek intézményeink, a melyek 
megmentik és meggyógyítják testileg és lelkileg 
az elzüllötteket, részegeseket, paráznákat, majcl 
ha a nemzet belátja, hogy mi a jól értett ós 
megbecsült evangéliummal boldogabbá s jobbá 
tudjuk tenni a magyart ós a nemzet a mi nyo-
munkban megindúl a Krisztus követésére : akkor 
leszünk jó hazafiak. De a nagy cél felé nem-
csak nem közelgünk, hanem távolodunk tőle, ha 
kicsinyeljük a bajokat, a magzatelhajtást és más 
bűnöket ós ezek dacára is, a holt hit dacára is 
mindig csak virágzó egyházi életről beszélünk 
s kikelünk azok ellen, a kik épen a lelkészek 
helyzetének javítása érdekében is, gyökeres refor-
mokat, valóságos megújulást akarnak létrehozni. 

Nem az államhoz kellene menekülnünk s 
nem feljelenteni kellene t. lelkésztársam azokat, 
a kik a magzatelhajtás bűnébe esnek, mert e dol-
gokról úgyis csak gyanú, bármily alapos, gyanú 
alapján tehetünk feljelentést ós nagyon termé-
szetesen a törvényszók elutasít, a hívek pedig 
elidegenednek tőlünk. Igazán fájt a lelkem, a 
mikor Nagy Imre t. lelkésztársam panaszát hal-
lottam a fölött, hogy az állam a magzatelhajtás 
ügyében a feljelentőket elutasítja, sőt elnézi, hogy 
becsületsértés! pert kezdjenek ellenük. Nem tu-
dom, sokan gyakorolják-e e feljelentéseket, de 
ha csak nagyon kevesen gyakorolják is, akkor 
is egyházunk rendkívüli gyengeségét bizonyít-
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ják. Azt mutatják az ilyen esetek, hogy a seb 
mindig égetőbbé válik s az egyház nem tudta 
soha a kellő orvosszereket alkalmazni. Nem tudta 
a lelkeket az Isten kegyelméhez, a Jézus égő 
s bűnt emésztő szeretetéhez közel vinni. Nem 
tudtak a vezetők, a műveltek a szegény embe-
rek lelkéhez közel férkőzni. Nem tudtak a gaz-
dasági bajok orvoslására, gyors segélynyújtásra, 
a földmíves nép egy részének más pályára vite-
lére s az elnépesecléstől meg a kellő intézkedé-
sek híján vele járó szegénységtől való félelem 
kiirtására mozgalmat indítani. De ez a gondolat 
már átvezet ahhoz az utolsó észrevételhez, a mit 
Nagy Imre t. lelkésztársam cikkére válaszképen 
tenni akarok. 

Ez észrevétel a hívek megterheltetósére ós 
általában egyházunk anyagi bajaira, szegénysé-
gére vonatkozik. Nagy Imre t. lelkésztársam is 
sokakkal együtt azt vallja, hogy valami nagy-
szerű aparátussal segítni kell a megterheltetéssel 
ós szegénységgel járó bajokon s akkor aztán 
majd fellendül az egyházi élet magától. Én pedig 
néhányadmagammal azt vallom, hogy igazán, 
alaposan és gyökeresen egyházunk anyagi ba-
jain sem segítünk, ha a hitéletet fel nem len-
dítjük. Nagyon természetesen ebből nem követ-
kezik, hogy mi okos, helyes és egyházunk szel-
lemének megfelelő módokat ós eszközöket az 
anyagi állapot javítására elutasítunk. Csak olyan 
módot nem tartottunk helyesnek, minő a ter-
vezett, de szerencsére végre nem hajtott sors-
jegykölcsön volt. És pedig egyfelől azért nem, 
mert szégyennek tartottuk volna bankárok pénz-
műveletei által jutni zöld ágra, azután meg azt 
hiszszük, hogy a magyar államnak nagyobb kö-
telezettségei vannak a századokon át a tanügy 
ós a nemzeti élet oltárán milliókat áldozó magyar 
református egyház iránt, mintsem egy erkölcsi 
szempontból egyenesen kifogásolható s állami 
törvény által korlátok közé szorított nyerész-
kedési vállalat »engeclélyezése« által szemünket 
kiszúrhatná. 

Egyébként azonban legmelegebben üdvözöl-
jük azok törekvéseit, a kik akár a lelkészek, 
akár a tanítók, akár a hívek anyagi erősítésén 
fáradoznak. Hanem mit látunk e tekintetben? 
Azt látjuk, hogy a hitélet lankadtsága mindenütt 
óriási akadály az anyagiak megszerzése előtt. 
Azt látjuk, hogy a közalap jövedelmei fogynak, 
pedig ha élénk és pezsgő egyháztársadalmi élet 
lenne, gyarapodnának. Azt látjuk, hogy refor-
máció emlékünnepén sok egyházmegyében alig 
foly be pár krajcár. Azt látjuk, hogy ma, mikor 
a progressiv adórendszert már az államok is 
kezdik elfogadni, a magyar református egyház-
ban mégis sok helyen a szegények többet fizet-

nek a gazdagoknál, pedig az is igazságtalanság, 
hogy a gazdagok a fizetésnél egy sorba állíttat-
nak a szegényekkel. És mit látunk? Azt látjuk, 
hogy a kiknek felfogása szerint jóformán csak 
a nép megterheltetóse egyházunk baja, azok — 
köztük Nagy Imre t. lelkésztársam — az egyház-
megyéken a nép terheinek könnyítésére semmit 
sem tesznek, semminemű mozgalmat nem indí-
tanak, semmiféle befolyásos embert — teszem 
egy-egy miniszter egyházmegyei gondnokot — 
megnyerni és rábeszélni nem törekesznek, hogy 
ugyan fordítsa a magas kormány figyelmét a 
szegény magyar református népre is, hogy ugyan 
állítson clohány-gyárat, meg cukor-gyárat ott is, 
a hol a református magyar nép küzd az Ínség-
gel, hogy ugyan államosítsa a népiskolákat (a 
melyeket úgyis nemsokára államosít) mindenhol, 
a hol a ref. lelkész is, tanító is, egyház is nyo-
morog, hogy különösen államosítson minden 
református jogakadémiát ós minden oly refor-
mátus gimnáziumot, a melyben — mint a minap 
a »Prot. Egyh. és Isk. Lap« hasábjain megjelent 
évmegnyit-ó beszéd mutatja — ógörög világnéz-
letre, nem pedig reformátussá akarják nevelni 
az ifjakat ós így szabadítsa föl a református 
egyházat, hogy református egyházi célokra hasz-
nálja föl annak a nagy összegnek jó részét, a 
miket ma ógörög célra fordít. 

Majd, ha az evangéliumi erők áthatják egy-
házunkat, majd ha meg tudjuk közelíteni refor-
mátus egyházi irodalommal azokat a világiakat, 
a kik eddig — nők ós férfiak egyaránt — az 
evangéliumi világnézlet forrásaitól eltértek, majcl 
ha élő, öntudatos hit lesz az egyháztagok ezrei-
ben: akkor majd az anyagi bajokon is jobban 
segíthetünk, mert akkor nem kényszerrel dol-
gozunk, mint ma, hanem lelkesedéssel, Isten 
országa terjesztése iránti kötelességérzettel. Azért 
tudva, hogy arra ád bőven pénzt az ember, a 
mit nagyon szeret, a mit magára nélkülözhetet-
lennek tart, szívesen üdvözölve minden okos 
kezdeményezést az anyagi bajok orvoslására, sőt 
kérve mindeneket, hogy akár a mi általunk jel-
zett tanácsok értelmében, akár másként kezd-
jenek mozgalmat a nép terheinek megkönnyí-
tésére: azt tartjuk, hogy a fentebb elmondottak 
mint újabb indító okok kell, hogy kényszerít-
senek bennünket a hitélet felvirágoztatására. 

Nem tudom megtudtam-e győzni Nagy Imre 
t. lelkésztársamat mindenről, a miről meg akar-
tam győzni: de talán remélhetem, hogy egyről 
csakugyan meggyőztem. Arról t. i., hogy nagyon 
szeretem a falusi papokat is, a városiakat is és 
hogy azt az adományt, a mit Istentől nyertem, 
igazán és komolyan egyhazam felvirágoztatására 
s nem »doceálásra« kívántam fordítani. S bármily 



nagyok legyenek is ez egyház bajai, én sohasem 
tudok lemondani arról a reményről, hogy ez egy-
ház igazi nagyságának kora nemsokára elkövet-
kezik. Most még tanakodik, töprenkedik ez az egy-
ház, hogy ugyan alkalmasok-e azok az eszközök, a 
melyeket neki ajánlgatnak? De már kezdenek 
mutatkozni az új korszak jelei. Az igaz, hogy még 
mindig sokan vannak, a kik meg vannak elé-
gedve a mostani állapotokkal. De már általá-
nossá kezd válni a meggyőződés, hogy az új 
helyzetben másféle munkásság, nagyobb hit és 
több életre lesz szükségünk. Én ugyan jól látom, 
hogy az ilyes beszéd még az ó-ember makacs-
kodását is mutatja, nemcsak az új-ember lelke-
sedését. Mert ha az új helyzetben bizonyos új 
eszközök kellenek, nincs ember, a ki elhitesse 
velem, hogy azokat nem lett volna jó már edclig 
is megszerezni. No de mindegy. Lassan ugyan, 
de mégis csak új ideálok kezdenek terjedni. 
Vagyis nem annyira új ideálok, hanem elfelejtett 
ideálok azok. Nem valami új tudomány az, a 
mire szükségünk van, hanem a régi tudomány, 
megújítva, emlékezetünkbe hozva, az Isten Lel-
kének ama régi szózata, a melyet most kezdünk 
megérteni: Ebreclj fel, te, ki aluszol; kelj fel ha-
lottaidból és megvilágosodik neked a Krisztus! 

Szabó Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai év kezdetén. 

Megnyitó beszéd. Tartatott a hódmezővásárhelyi főgimnázium 
1894/95-ik iskolai évnek megnyitásakor. 

(Vége.) 

Kedves tanítványaim! Föntebb említem, hogy fen-
séges jelenség a virulóan egészséges, a jól megtermett 
ifjú arányosan sugár termete, az ártatlanul mosolygó 
szende arc, fölötte a lelkes homlok domborzata: ámde 

f láttatok csinált virágot ? Az ügyes kéz csalódásig hűen 
utánozza benne az alak szabályosságát, szinte mosolyog 
a csalékony szín : de hiányzik az illat., hiányzik az élet! 
Alkalmazzuk e képet. Csinált virág a szép külső az er-
kölcsiség illata nélkül is, ha az ismeret nem lehel bele 
életet. Az ó-világ egyik bölcse azt mondotta : Az ember 
kis világ a nagy világban. Annyit jelent az, hogy mind 
az, a mi remek, a mi dicsőséges a nagy mindenségben, 
még művészibb tökélyben van meg az emberben, ezért 
az ember a teremtés remeke, az írás szerint a nagy Isten 
képmása. A mi a külsőbe életet önt, a mi benne hódít 
és lebilincsel: az a lélek, az istenség szikrája, azért kell 
azt mindenekfölött nevelnünk és gazdagítanunk. 

E részben azt hiszem, nem lehet kedvezőbb hely-
zete senkinek, mint a gimnáziumok növendék seregének. 
Ott vannak az élő, még inkább klasszikai nyelvek bevég-
zett tökéletességű alakjai, mondatkötésük határozott sza-
bályai, mily biztos köszörűkövei mindezek az emlékező-
tehetség — minő gimnasztikái az ítélő és okoskodó erő 
fejlesztésének. Tanuljátok azért lehetőleg kedvvel az idegen 

nyelveket. Sajátos jelenség: a tősgyökeres magyar ifjú 
közül vajmi kevés szánja rá magát önkényt az idegen 
nyelvek tanulmányozására. Pedig minden új nyelvben az 
emberi szellem egy-egy saját eredeti országa tárul fel 
előttünk, egy külön nemzet lelki világába esik bepillan-
tanunk. 

Ott vannak az idegen irodalmak műemlékei. Mily 
gazdagságát tárják fel ezek az emberi szellem teremtő és 
alkotó tehetségének és mint engednek betekinteni az em-
beriség eszméi, vágyai és törekvései kincses házában. Ott 
vannak mindenekfölött édes hazai nyelvünk és irodalmunk 
művei, bennük a magyar nemzeti szellem eredetisége, 
teremtő és alkotó ereje hatalmas mivoltában. Mily gazdag 
bányája mindez a lelket fejlesztő és gazdagító ismeretnek ! 
Tanulmányozzátok tehát, jut rá mindenkinek egy egy üres 
órája, úgy az idegen, mint a hazai nagy írók valódi reme-
keit, Nincs nálok nemesebb tápláléka a léleknek, arany 
gondolataik magasztos gyönyörrel töltik el. jótékony eső-
ként megtermékenyítik azt. A földrajzi vágyak megismer-
tetik velünk a föld és hazánk elragadó szépségeit, völ-
gyei, hegyei és rónái gazdagságát, a tengerek természeti 
sajátságait, a folyamok irányát, a történetiek megtaní-
tanak az emberiség és nemzetünk lélekemelő múltjára, 
a haladásért vívott küzdelmeire, hazánk és fajunk, alkot-
mányos intézményeinek szeretetére, dicső elődeink ma-
gasztos példáinak követésére. A mennyiségtan örökérvényű 
igazságai biztos fegyelmező! az észnek, a természettudo-
mány annyi ága együtt és egyenként szóló tolmácsai a 
természet örök törvényeinek, a világegyetem csodaalko-
tásainak és szépségeinek. 

Tanuljátok valamennyit kedves növendékeink jó 
kedvvel, kitartó szorgalommal. Nem ma kötöm először 
szívetekre a szorgalmat, de soha nem ajánlhatnám eléggé. 
Vajha soha nem felednétek, hogy a szorgalom, főleg a 
tanulónál sokat, csaknem mindent pótol, de azt nem pótol-
hatja teljesen semmi. Hasztalan a talaj ősi termő ereje, 
ha eke és kapa nem hasogatja hantjait; gyomot és bur-
jánt terem; keveset ér a gyémánt, ha mesteri kéz ki nem 
csiszolta; az arany valódi becsét a művészet adja meg: 
még a valódi tehetség is állandó szorgalom mellett vár-
hat, reménylhet diadalmas sikert. Tehát szorgalom! És 
miért hallgatnám el épen ez ünnepélyes alkalommal, 
hogy jó részeteknek épen a kötelesség igaz szeretete, 
épen a kitartó munkakedv leggyöngébb oldalatok. Ma még 
nem is sejtitek a pályát, a melyre majd a gondviselés 
jósága állít; de a ki hosszú, kétes útra indul: minden 
eshetőségre vértezze fel magát, vessen jövőjének biztos 
alapot; mert a társadalom, az egyház és haza hű szol-
gájának sokoldalú ismeretre van szüksége: a ki egész 
ember óhajt lenni, fejtse ki lelke erőit egész gazdagságában. 

A valódi ember háromságát a szív egészíti ki. A 
tökéletes szív igazán nagy emberek legbiztosabb ismertető 
jele. A közfelfogás szerint a szív az érzelmek és indu-
latok székhelye. Hogy az a székhely a nemes érzelmek 
melegágya legyen: nemesítenünk kell már a gyermek és 
ifjú korban. A valódi férfiúnak erős fogékonysággal kell 
bírnia minden iránt, a mi szép; hevülni kell tudnia min-
denért. a mi nemes; szeretettel lángolnia mindenért, a 
mi magasztos. A hazai és világtörténet legnagyobb alakjai 
közt igazán nagy ember csak az volt, a kinek szíve tiszta 
és gazdag vala. Csak az ily ember tud élni valójában 
hivatásának, szereti embertársát, egyházát, nemzetét és 
hazáját, a kiben rendületlenül él a szeretet. Tehát neme-
sítsétek szíveteket. Nem hiányzanak erre eszközeitek. 

Ott vannak a vallástani órák, azokon tanítóitok lel-
kes szavai; ott a közös, sőt az ifjúsági időnkénti isteni 
tiszteletek: gyakoroljátok azokat nem külsőleg, hanem 



hivő lélekkel. »Semmi sincs, a mi az emberi szívet any-
nyira fölemelhetné, a mindennapi életben a szenvedélyek 
és indulatok örök ostromában hozzáragadt szennytől anv-
nyira megtisztíthatná, mint az istenség nagy gondolatával 
való foglalkodás«, mondja egyik legtisztább szívű, szep-
lőtlen jellemű írónk. »Drága kincs a hit, tűrni és remélni 
megtanít*, mondja ismét a nagy költő »Semmi sincs, a 
mi a szívet inkább megtisztíthatná, minden magasztosra 
fogékonyabbá tehetne, mint a hivő, a bízó vallásosság.« 

De rámutatok a történelemre. Lapjai telvék a haza-
szeretet, áldozatkészség és önfeláldozás megragadó ese-
ményeivel, hódító alakjaival. Hunyadi János felejti gyűlöl-
ködő ellenei sérelmeit, nagylelkűen megbocsát nekik és 
sajátjából toborz hadakat utolsó dicsőségének küzdelmére. 
Ott van Zrínyi Miklós hősi önfeláldozása a hatalmas 
Szolimán tengernyi hada és csábító Ígéretei ellenében; 
Szondi bátor elszántsága Drégelben; II. Rákóczi Ferencz 
önzetlen küzdelme nemzete szabadságaért. Ott Széchenyi 
tespedő nemzetét felrázó fáradhatatlansága és nagy szívé-
nek megrendítő tragoediája; Kossuthnak a legnehezebb 
napokban csüggedetlen erélye és késő aggságában is lan-
kadatlan munkássága; az igazságos Deák rendületlen jog-
szeretete és önzetlensége És tzernyi száz gyújtó példa: 
lehetetlen, hogy a nemes ifjú gyúlékony szíve tetteikre 
fel ne lángoljon. De nézzük a tavasz első hírnökét, a 
szelíd ibolyát és az óriási cédrust; a porszemnyi parányt 
és a büszke állatkirályt az oroszlánt; a virányos völgyet 
és az óriás hegyek kopár ormát; a nagy mindenség vala-
mennyi tárgyában a bölcs teremtő hatalmát és jóságát.; 
a ragyogó csillagok milliárdjainak forgásában az örök 
rendet: mindezeknek szemlélete és tanulmányozása melyik 
fogékony szívet ne töltene el magas gyönyörrel s ne 
gyulasztana örök hálára a nagy teremtő hatalma, jósága 
és bölcsesége iránt?! 

De hathatós eszközei a szív nemesbítésének az em-
beri lángész alkotásai, a műremekek. Ha a képzőművé-
szet alkotásaiból halvány másolatban is vajmi kevés áll 
rendelkezésiekre: bőviben vagytok a szónoki és költői 
lángelmék örökbecsű müveinek. A tanórán megízlelitek 
a klasszikai és német irodalmak műremekeit; hála a jó 
istennek, nemzetünk szónoki és költői irodalma gazdag 
mezővel kínálkozik, hogy rajtok ízléstöket finomítván, 
szíveteket nemesbítbessétek, csak keressétek virágait. Seb-
tiben csak egyet-kettőt. Kölcseynek felfogásában, eszményi 
tartalmában és nyelvében klasszikus emelkedettségű, for-
májában művésziesen bevégzett, báró Eötvösnek eszmék-
ben és ismeretben gazdag, alakban és előadásban kitűnő, 
Deáknak megcáfolhatatlan logikájú s örök igazságú jog-
elveken nyugvó, az ítélő értelmet ellentállhatatlanúl meg-
győző, Kossuthnak a képzelmet elragadó, a szívet elbű-
völő szónoklatai nemcsak irodalmi remekségüknél és 
korszakalkotó hatásuknál fogva gazdagítják ismerettel az 
ifjúság lelkét, hanem mindenekfölött nemesbítik szívét. 

Még gazdagabb választékkal ajánlkozik költészetünk. 
A mely irodalom egy Zrinyiaszszal, Csokonai mély érzésű 
dalaival, Berzsenyi lánghevű ódáival, Kölcsey mélységes 
honszeretettől áradó énekével, a Kisfaludyak kortársaikat 
elragadó alkotásaikkal, a Katona Bánkbánjával, Vörös-
marty nemzetébresztő eposzaival és felrázó lyrájával, 
Tompa édesbús elégiáival és allegóriáival, Petőfi tőről 
fakadt népdalaival, életképeivel és leírásaival, Arany becs-
ben soha nem muló eposzaival, Madách Az Ember tragé-
diájával, báró Jósika, Éötvös, Kemény és Jókai regényeivel 
büszkélkedhetik: ott alig van szükség arra, hogy a szépért 
hevülő, az igazért, jóért lelkesülő ifjúság idegen irodal-
mak müveinek élvezetére szoruljon. De kedves tanítvá-

nyok! épen nem szeretném, hogy félreértsetek. Ismerked-
jetek meg, a ki bírja, eredetiben, a kinek ez nem adatott, 
melegen ajánlom, fordításokban a külföld remekeivel, 
méltók azok arra: de a magyar ifjű legyen büszke nem-
zete irodalmára. 

Talán egy nemzetnek sem oly kincse költészete, 
mint a magyarnak. E költészet vérünkből való vér. Nem-
zeti sajátságaink, géniuszaink hű tükre, ezeréves létünk 
öröme és bánata, reménye és vágya, dicsősége és gyásza 
lüktet darabjaiban. És a midőn ez a költészet faj és haza-
szeretetre lelkesít, tettre és áldozatra buzdít: hangja és 
iránya szűziesen tiszta, a nemes erkölcs hű tolmácsa. Ha 
újabban némely harmad, negyedrangú írónál itt-ott a 
való életnek túlerőben színezett rajza a vaskosabb realis-
mussal tetszeleg, nem a magyar lélek vonása, a külföld 
kóros hatása ez. Ez a költészet Mózese és prófétája volt 
Árpád nemzetének, vele örült a dicsőség fényes napjaiban, 
kesergett a gyász éveiben, korholt és buzdított, munkára 
és áldozatra lelkesített; éltető levegője mindenha a sza-
badság ; a bitor hatalom, vagy idegen érdekek zsoldjába 
nem szegődött soha. Ez önök érdeme, büszkesége. Nem 
tartanám igazi magyar fiúnak, a ki ezt a költészetet, a 
melynek annyi lángelmű alkotása máris hódítva járja be 
a külföldet, ne szeretné, darabjaiból ne tudna meríteni 
lelkének gazdagodást, szívének gyönyört és tápláló nemes-
séget. Olvassátok hazánk remekíróit, mint Róma nagy 
költője mondja: >Nocturna versate manu, versate diurna«. 

De ha ezek fejlettebb elmét és nem kevés előisme-
retet kivannak: vannak olvasmányaink az ifjabbak, sőt 
a kezdő gyermekek számára is. Ifjúsági könyvtárunk bő 
választékát nyújtja minden fajban a nekik való iratoknak. 
Tudom, van dolgotok elég, de nincs jóravaló tanuló, a 
kinek gondos beosztással ne jutna egy kis ideje a szin-
tén üdítő és tanulságos olvasmányra is. Olvasmányaitokban 
párosítsátok a hasznost a kellemessel, a gyönyörködtetőt 
az építővel; a mit olvastatok, gondolkodjatok is róla, 
hogy lelketek és szívetek építőén feldolgozhassa. De lehe-
tetlen itt elhallgatnom, hogy némelyik gyermek, sőt ifjú 
méltatlanul bánik a könyvekkel; nem használja, inkább 
rongálja, sőt a mi rútabb: egyesek éretlen megjegyzések-
kel befirkálják, torzképekkel beszennyezik. No már jóra 
való tanulóhoz ez egészen méltatlan dolog. A ki képez-
tetései eszközeit meg nem becsüli, nem becsüli a tudo-
mányt, lábbal tapossa a tanulói tisztességet. 

Szeretett tanítványaink! Nagy munka kezdetén, újév 
küszöbén állunk. Erős hittel, a szülői szeretet törhetetlen 
hitével küldöttek hozzánk édes szülőitek; mi is, tanítóitok, 
azon szilárd törekvéssel fogunk hivatásunkhoz, hogy ben-
netek a családnak méltó dicsekvésért szolgáló, a társa-
dalomnak és az egyháznak munkaértő és szerető férfia-
kat neveljünk. Ámde a szülők reményét, a mi törekvé-
sünket, ha még oly fáradhatatlan is, csak a ti igaz 
törekvéstek juttathatja kivánt diadalra. Munkára fel tehát, 
a jó Isten is munkára fizet; az ő áldása közös törek-
vésünkön ! 

A gondviselés kegyelme őrködjék tanintézetünkön, 
ennek lelkes fentartó elöljáróságán és pártfogóin mind az 
idők végéig! 

Futó Mihály, 
főgimn. i gazga tó - t aná r . 



Iskolapolitika a gimnáziumban. 
I. 

Míg nem szakszerűen képzett, tehát nem okleveles 
tanárok vezették gimnáziumainkat: terjedelem tekinteté-
ben jóval kevesebbet tanultak a növendékek . . . de a mit 
tanultak jobban, maradandóbban megtanulták alckor és 
kevesebb lelki gyötrelemmel, mint most. 

De talán csak nem azért tanulták meg a növendé-
kek jobban s kevesebb lelki gyötrelemmel a tantárgyakat 
akkor, mint most, mert most szakszerűen képzettek, ok-
levelesek a tanárok ? . . . 

Nem ám! . . . én ilyen tételt nem állítok fel. 
Hanem jobban megtanulták és kevesebb gyötrelem-

mel tanulták meg azért, mert az I—IV. osztályokban, 
minden osztálynak, sőt igen gyakori esetben két-két osz-
tálynak is, csak egy tanára volt. 

Ma még az I. osztálynak is 3, 4, 5 tanára van. 
Tehát mindennap ugyanannyi tanár követelésének kény-
telen eleget tenni az a 9—15 éves gyermek. Minden tanár 
a maga oklevelét, vagyis a maga tantárgyát hiszi a leg-
fontosabbnak, legszükségesebbnek s egyszersmind legész-
fejlesztőbbnek is. Igen .ermészetes azért, hogy minden 
tanár csak azt a növendéket szereti, becsüli s tartja jó 
tehetségűnek, a ki az ő tantárgyából jeles. 

Isten csodája, hogy az a gyenge gyermek ilyen kö-
rülmények között is minden tantárgyból jeles osztályjegy-
zéket nyer ! . . . 

Akkor az az egy tanár tudta, érezte, miszerint ő 
maga sem jóformán tud, nem egyformán ért minden tan-
tárgyat; tudta, érezte, hogy egyik tantárgy sokkal ész-
fejlesztőbb, avagy szívnemesitőbb, mint a másik . . , s 
e szerint mérlegelte azoknak az értékét. Ha az igazán 
észfejlesztő, szívképző tantárgyakból jeles volt a növen-
dék : a többi kevésbé fontos tantárgyakból nemcsak meg 
nem buktatta növendékét, sőt még elegendő osztályjegy-
zékkel sem szomorította őt meg, hanem adott neki min-
denből jelest. Szóval a főtantárgyak osztályjegyzéke be-
folyásolta a többi tantárgyak oszlálvjegyzékét. 

Akkor a gyermek csak annak az egy tanárnak járt 
a kedvibe, annak a szokásaival kellett megbarátkoznia, 
annak a természetét kellett megszoknia. Ez az egy tanár 
is, csupán a maga szempontjából, tehát egységes irányban 
mérlegelte a gyermekek minden tulajdonságait, természe-
tét, jó vagy rossz hajlamait . . . s ha gyógyításra volt 
szükség: egy receptet, egy gyógyszert használt volt. 

Most ugyanazon egy gyermeket szelídnek, engedel-
mesnek, éber figyelműnek tart N. tanár és mint ilyet sze-
reti is azt nagyon; M. tanár vadnak, engedetlennek, szóra-
kozottnak ismeri ugyanaz1 a gyermeket s mint ilyet 
sehogyse tudja megszeretni szegényt. 

Isten csodája, hogy ilyen körülmények között ki 
nem öntetik a gyermek a fürdővízzel együtt! . . . 

Most azon tantárgyakból, a melyeket ügyesebb át-
adóképességgel bíró tanár ad elő, vagy a melyek iránt 
nagyobb fogékonysággal, nagyobb hajlammal bír a gyer-

mek, megkapja a jelest . . . de a többiből, ha agyongyötri 
is magát a tanulással, jó ha elégségest kap . . . sőt meg-
történik igen sokszor, hogy nem elegendőt ad neki két 
tanár is. 

Akkor, ha ma bármi ok miatt (hiszen erre nézve 
elég egy fél napon át tartott fejfájás is) nem tudta lec-
kéjét a gyermek: azon nemcsak meg nem ütődött a 
tanár, hanem a legtermészetesebbnek találta azt; 
tehát nem jegyezte oda a gyermek neve után a nemele-
gendőt ; . . . hiszen majd fogja tudni holnap; u mint hogy 
akkor csakugyan tudta is . . . és ezért a múltkori nem-
tudás nem jött számításba. 

Most minden leckefelmondáskor ott van a hegyes 
plajbász a tanár kezében s ha nem tud a gyermek: 
jegyzi be a nemelegendőt. Igaz, hogy majd néhány hét 
múlva, ha tud, hát oda lesz jegyezve a jeles is. Igen 
ám . . . csakhogy egy nemelegendő és egy jeles nem ad 
ki egy jót sem; hanem ennek a vegyüléknek legfelebb 
elégséges a neve. 

Akkor, ha pajkos, csintalan volt az elevenvérű gyer-
mek : ott volt a tanár kezében a biztos vércsillapító esz-
köz, most, akármilyen magaviseletű: ott van a hegyes 
plajbász s azt is azzal húzza fel a tanár. 

Valóban nagyon is kényelmes eszköz a tanár kezé-
ben az a hegyes plajbász! . . . Nem vesződik a tanár, 
nem rontja a tüdejét, nem szorítja az epéjét még hangos 
beszéddel sem, . . . hiszen mindent, olyan jól elvégez az 
a hegyes plajbász. — El ám! . . . Köszönjük szépen! . . . 
De hát micsoda vigasztalás az a gyermekeért aggódó 
szülőre nézve, hogy tudja, miszerint jó kezekben van az 
a hegyes plajbász?! . . . vagy hogy a névsor megmutatja, 
hányszor felelt és hányszor viselte magát jól; hányszor 
felelt és hányszor viselte magát rosszúl a gyermek? . . . 

Bizonyos, hogy a tanár írott okmányra és nem a 
sokszor csalatkozható emlékezetre támaszkodva ítélt az 
osztályozásnál, de az ilyen osztályozás a legritkább eset-
ben felel meg az igazságnak, mert a gyermeket, annak 
tudományát és magaviseletét nem egy fél vagy egy egész 
évi eredmény alapján ítéli meg, hanem elitéli egyes per-
cek alatt szerzett s rögtön papírra vetett s onnan leol-
vasott tapasztalat alapján. 

Szóval az én meggyőződésem az, hogy a gimná-
zium négy alsó osztályában nem alkalmazható általában 
sikerrel, sőt veszélyes nagyon sok tekintetben a szak-
rendszer. A melléktantárgyak kivételével minden tantár-
gyat egy tanárnak kellene tanítni ezen osztályokban. 

A szakrendszernek ezen osztályokban való alkal-
mazása természetellenes, pedig minden, ami nem termé-
szetes, okvetlen mindenkor és mindenben megboszülja 
magát. Sőt lélektani okok alapján is elvetendő a szak-
rendszer a gimnázium négy alsó osztályában. 

Azzal kezdjük meg azért gimnáziumainkban a helyes 
iskolapolitikát, hogy a négy alsó osztályból küszöböljük ki 
kérlelhetetlenül a szigorúan alkalmazott szakrendszert és 
a főtantárgyakat ne tanítsa egyik osztályban sem több 
egy tanárnál. 



Olyan gimnáziumi tanárt, a ki a négy alsó osztály 
főtantárgyait nem képes mind tanítani, képzelni sem tu-
dok s olyan nincsen is Magyarországon a legbizonyo-
sabban. 

Sőt menjünk egy jó lépéssel tovább ennél is, odáig 
t. i. hogy az a tanár, a ki az első osztályt tanítja, menjen 
fel azzal az osztálylyal az ötödik osztályig; vagyis esz-
közöljük azt, miszerint a négy alsó osztályon keresztül 
csak egy tanára legyen a növendékeknek a főtantár-
gyakból. 

Ennél egészségesebb, életrevalóbb iskolapolitikát kez-
deni a gimnáziumban nem lehetséges. 

Nagy megelégedésemre fog szolgálni, ha valaki az 
ellenkezőről meggyőzni vállalkozik. 

Csakhogy meg is győzzön aztán! . . . 
Ágya, 1894. szept. 4-én. 

Nagy Sándor, 
evang. reform, lelkész. 

T Á R C A . 

Igazgatói évnyitó beszéd. 
Tartatott Eperjesen 1894. szept. 9-én d. e. 11 órakor. 

Mélyen Tisztelt Pártfogóság! Kedves Kartárs Urak! 

Kedves ifjak! 
Azon cél, melynek elérése végett ide sereglettetek. 

ismeretes előttetek. Ez nem más, hanem, hogy magatok-
nak az életben tért, helyet, állást, mondjuk: hont foglaljatok. 

Itt arra készültök elő! 
Az iskolában átvitt értelemben előkészület folyik — 

a honfoglalásra ! 
Nos és ebben ez idő szerint a magyar nemzettel, a 

hazával teljesen egy a törekvéstek! Az is a honfoglalásra, 
a honfoglalás ezred éves emlékünnepének örömeire készül! 

Ezen magasztos ünnep eszméinek megvalósítására 
szenteli erejét az államférfi, a jogász, a tudós, az író, a 
tanférfiú, a költő, a művész! 

A honfoglalás képét világító szövétnekül két kitűnő 
művészünk állította a nemzet szemei elé. 

S azóta a világ csodálja: Feszty és Munkácsy 
képeit! 

Én különösen a Feszty Árpád körképével akarok 
pár percre foglalkozni, mert hiszen az iskola is körképet 
mutat s így ezen körkép némi tanulságokkal szolgálhat 
nekünk. 

Egygyel azonban előzetesen tisztában kell lennünk. 
Azzal t. i. hogy manapság a hont nem materialis, nem 
phisikai, hanem szellemi fegyverekkel, szellemi eszközökkel 
kell elfoglalnunk. Igen, mert, ha a magyar minden téren 
nem lesz első hazájában, nem lesz igazán övé e szép hon ! 

Készüljünk ezen honfoglalásra! Ehhez azonban az 
kell, hogy mindenféle ismeret, ügyesség, tudomány fejlesz-
tessék a magyar nemzet tagjaiban, ti bennetek! mi bennünk! 

Különféle adományaitok, tehetségeitek vannak; kü-
lönféle pályára készültök, de kell, hogy mindnyájatókat 
egy főcél vezéreljen a különféle irányban való kifejlődés 
mellett is, t. i. a szellemi honfoglalás! 

Nézzétek Feszty Árpád magyarjait! Különféle uta-
kon, de mind egy cél felé törnek! Előre hont foglalni! 

E képről, mely az előrerohanást mutatja, valóban 
hangzik a jelszó : Előre! 

Nézzük csak! 
Jobbról ott száguldnak gyors lovaikon a nyíllal ellen-

séget űző, ölő harcosok. 
Vezéreik szemmel tartják őket! 
Távol előttök ott intenek feléjök a mező virágai, 

ott kéklik a drága ércet rejtő hegy ; ott kígyózik a virány-
éltető folyó. 

(A növénytan, ásványtan, földrajz kellemei tűnnek 
fel előttük!) 

Maga a vezér, Árpád, betekint az ígéret földjére, 
melyen egykor hős ősei: a hunnok, az avarok építettek 
körsáncokat, földvárakat. 

Lábainál, lejjebb a hegyen, ott állanak egy bevett 
ellenséges földvár romjai; még füstölögnek a kezdetleges 
lakok égett maradványai! 

A főpap áldoz! Körülötte a nép már örömünnepet 
ül! Talán emlékeznek, talán megemlékeztek történetileg 
híres elődeikről? 

Balról vonulnak a harcosok családjai! Élükön a 
kisdedét szoptató anya! (A kisdednevelés jelképe!) 

Majd a fejedelemnö a maga fényes fogatán. Négy 
ökör húzza! (Nagy kincs a nemzetgazda szemében!) 

Hozzák a málhát! Jő a család, a vagyon. (Család-
jog, vagyonjog, kell-e szebb jelkép?) 

»Az erdős hegylánc aljában vonul a völgy a síkság 
felé telve nyüzsgő emberáradattal . . . bivalycsordák, gulyák, 
ménesek keverednek szekér sátorokkal!« 

Lenn a völgyben törtet már előre a menet. . . . 
Nem! ne menjünk még le! csak még egy percre 

maradjunk idefent! Mit látunk még, a mi különösen 
nekünk szól ? 

Nektek szól kedves ifjak! 
Egy oltárt, a melyen halva fekszik az, ki azon 

áldozott! 
Idegen isteneknek áldozott! 
Vegyétek figyelmeztetésül! 
De áldozzatok idegen isteneknek, mert íme, azok, 

kik idegen isteneknek áldoztak, azok oltárain haltak meg! 
Ti tudjátok azt: mit jelent a tanulóra nézve idegen 

isteneknek áldozni! ? 
Pillantsatok oldalt! Ott áll Latorcz, az istenek, az 

idegen istenek oltárának védője! Rab! És rabbá lesz 
mind közületek, ki az idegen istenek, a rossz szenve-
délyek. a bűnös hajlamok oltárát védi és meghal, ha 
azon áldoz. Megöli a bűn! 

Az iskola is egy körkép! Bár merre tekintünk a 
Feszty körképen, mindenütt azt az egy eszmét látjuk 
mindnünnen — a négy világ tája felől — hangzik felénk 
előre! hont foglalni! 

Bár merre tekintsünk a kollégiumban, e kollégium 
négy intézete felől, mindenünnen hangozzék felénk : Előre! 
Előre hont foglalni! 

— Miért felel meg Feszty Árpád körképe a maga 
feladatának ? 

Mert mindenfelől a főeszme hangzik ki belőle pom-
pásan, szembetűnően: Előre! Előre hont foglalni! 

Mikor felel meg az iskola a maga feladatának? 
Mely feltétel alatt, mely feltétélek mellett fog a kol-

légium, mint iskola, hont foglaló feladatának megfelelni? 
Ha polgárai mindenütt azt az egy föcszmét látják, vagyis: 

1. ha polgárai felismerik feladatukat; 
2. ha polgárai megszeretik azt, s ha végül: 
3. előre rohannak annak megvalósításában. 



I. 

Mit akartok kedves ifjak ? 
Magatoknak pályát, hazát, élethivatást, helyet vívni 

ki a társadalomban. 
E célt csak úgy érhetitek el, ha először is 1. meg-

ismerni igyekeztek azt. 
Tudnia kell a főgimnáziumi ifjúnak, hogy ő álta-

lános emberi, e kor műveltségének megfelelő, műveltségre 
törekszik. Míveltségre, mely magában foglalja úgy a nyelvi, 
mint a történeti, mind pedig a természettudományi és 
számtani ismereteket s más ügyességeket. 

Érettségre, mely qualifikál, mely képesít, mely helyet 
biztosít a társadalomban; jogokat ad és egyúttal képesít, 
ösztönöz feljebb, fel a magasba: az akadémiára — az 
egyetemre! 

Tudnia kell a joghallgatónak, hogy a jogot kell meg-
ismernie ; annak lényegét, nyilvánulását, feltételeit, alkal-
mazását, a nép, a nemzet jogilag szabályozott életét annak 
intézményeit kell megértenie! 

Tudnia kell a theologusnak, hogy ő az Isten titkai-
nak sáfára; hogy igyekeznie kell felfogni azt, kinek »léte 
világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekint-
het «. hogy néki meg kell értenie azt, hogy az egy isteni 
igazság mellett, miképen keletkeztek, a különböző emberi 
felfogások folytán, az isten fiainak különböző egyesületei, 
a különböző egyházak, az egy isten országa, az egy esz-
ményi egyház mellett a különféle egyházak? s mi álta-
lában az egyház lényege, hivatása, feladata és hogyan 
töltheti azt be? Hogy az »evangélium« Istennek hatalma 
mindeneknek üdvösségére. Róm. 1. v. 16. 

Végül tudnia kell a nép leendő nevelőjének, hogy 
a nép nevelése miben áll? mi által? mily feltételek mel-
lett s miképen nevelendő a nép? A »nemzet hű nap-
számosai « sohasem feledhetik azt, hogy a milyen a nép-
iskola, olyan a nép élete! 

II. 
De nem elég csak tudni, 
2. szeretni is kell ezen feladatot! 
Szeretni nem nehéz, mert szeretetre méltó! 
Kell-e buzdílani az ifjút, hogy szeresse a költészetet, 

az irodalmat, a klasszikusok szépségeit ? 
Kell-e buzdítani az ifjút, hogy gyönyörködjék a szá-

mok logikájában? gyönyörködjék a természetben ? a madár 
dalában? a virág színpompájában? a hegy, a vidék, az 
ásvány szép alakulásaiban ? 

Kell-e buzdítani az ifjút, hogy szeresse szülötte 
földjét, melyről helyesen mondta a klasszikus író, hogy 
»dulcedine trahit et immemores«, úgy, a mint az előtte 
van, a mint azt rajzolják? a történetet, apái életét, úgy 
a mint azt szavahihető ludósok elbeszélik, elmesélik? 

Kell e buzdítani a jogászt a jog szeretetére? Hiszen 
veleszületik a jog! S ezt szereti! Ezt megismerni szívesen 
törekszik! 

Vágyik tudni: mi az övé? mi a másé? Meddig 
terjed az ő s hol kezdődik a mások szabadsága? Mint 
honpolgárnak, mik jogai ? mik kötelességei ? 

Mi az igázság? s hogyan kell azt kiszolgáltatni? 
Ki ne szeretné ezt tudni? 
— Kell-e buzdítani a theologust, hogy szeresse az 

Úr törvényét, az evangéliumot, mikor az »Űr törvénye 
tökéletes, megeleveníti a lelket ?« 19. Zsolt. v. 8., midőn 
az mondatik: »tudakozzátok az írásokat, mert ezek azok, 
a melyek én rólam tanúbizonyságot tesznek ?« Ján. 5. v. 39. 

Avagy lehet-e? van-e nagyobb öröm, mint megis-
merni a legfelségesebbet ? a legnemesebbet 0 

Kell-e buzdítani, hogy azt szeressük, a ki bennünket 
előbb szeretett s ki maga a szeretet? 

Az Ő képére teremettünk, magunkban őt, benne 
magunkat szeretjük! 

Nos és ápoló dajkánkat, az egyházat, mely születé-
sünkkor keblére fogadott s azután ápolt és nevelt feled-
hetnők ? 

— Kell-e buzdítani, hogy valaki szeresse népét, 
családját? Nos és szeretné-e az, a ki annak anyagi és 
szellemi jólétét nem kívánná eszközölni, különösen, ha 
arra készül, hogy azt kisded korától nevelje, oktassa, 
tanítsa eladdig, míg maga tanulni, maga önmagát nevelni 
meg nem tanul ? 

Melyik leendő néptanító nem mondja szívesen Urunk-
kal: »Engedjétek én hozzám jönni a kisdedeket, és ne 
tiltsátok el. mert ilyeneké a menyeknek országa ?« Márk 
10. v. 14. 

Ki hány embert nevelt fel, annyit tett boldoggá! 
Ki nem akarna a nem boldogítója lenni? 
— De az akarat még nem elég! A szeretet sem 

elég! Tett kell ide! 
Itt tűnik fel azután igazán a Feszty Árpád körképé-

nek hatalmas szelleme! 
Azt kiáltja: Előre! 

III. 
Igen, előre kell mennünk, előre kell rohannunk a 

cél megvalósítása érdekében! 
S mint ott, a képen, mindenki, a ki csak arra hivatva 

van, előre megy s csak azok, a kik felül állanak, az 
egészre felügyelnek és a munka sikerét ellenőrzik, a vég-
zett munkát megáldják, állanak, szemlélődnek: úgy e falak 
között is előre kell mennie mindenkinek; egynek a köl-
tészet virányos rétjein, a classikusok megismerésében, a 
természet titkainak elesésében; másnak a magas hegy-
oldalán leereszkedőleg, a felsőbb tájakról leszállva a nép 
közé, az Isten égi titkainak itt e földön ismertetésében, 
az isten országának itt e földön terjesztésében; másnak 
a jog kivívásában, az igazság megszerettésében; a gyer-
mek ápolásában, a népnevelés szent zászlójának fennen-
lobogtatásában; mert, csak ha mindenik megteszi, a mit 
megtennie kell, lesz egységes, lesz tervszerű, lesz célszerű 
és lesz eredményes a munka és sikerül a honfoglalás! 

Sikerül, mert lesznek alapos népnevelőink; a szépért 
jóért, nemesért hevülő, classikus míveltségű ifjúságunk; 
mély belátású, képzett jogászaink; ihletett ajkú, a hit 
világát ismerő theologusaink! 

Előre tehát kiki a maga pályáján, de mind nemes 
szívvel, nemes szándékkal, egy ugyanazon eszme szolgá-
latában ! 

Előre! Sikerülni fog a munka, ha a kollégium négy 
tája, négy intézete felől, mint a körképből, a főeszme, 
hangzik felénk: foglaljuk el e hont! 

Foglaljuk el szellemileg! Itt kezdjük, ott folytatjuk 
és ha körültekintünk, mindenütt azt míveljük. 

— Megismertük a célt, szíveinkben cseng a szózat, 
megszerettük, törjünk tehát feléje és adja Isten, hogy si-
kere legyen a munkának! 

Előre hát, hogy a milleniumra azután a Munkácsy 
képe álljon rólatok, a hol hódolnak a honfoglalóknak! 

Az elismerés legven a hódolat honfoglaló munká-
tokért ! 

A dicséret — a babérkoszorú! 
Ezzel az iskolai évet megnyitottnak nyilatkozta-

tom ki! 
Hörk József 

kol légiumi igazgató. 
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B E L F Ö L D . 

Országos lelkészi gyámintézetünk 
tervezetéhez. 

A beregi ev. ref. egyházmegye a konvent i tervezetről . 

(Fo ly ta tás és vége.) 

5. A mi már a részleteket illeti: ezek távolról sem 
birnak ugyan olyan fontossággal, hogy csupán ezeknek 
megváltoztatása vagy épségben hagyásától kellene függővé 
tennünk a tervezet elfogadását: még a saját keserű tapasz-
talatunkon okulva, kellő helyen kimondatni kérjük, hogy: 
bárminő segélyezésben csak ev. ref. vallású özvegy és árva 
részesülhet. Törülni óhajtjuk a 22. §. két első pontját, 
mint az igazsággal homlokegyenest ellenkezőt, mert ha 
az újonnan belépő ifjú lelkészekre nézve nincs semmi 
korlátozás, nevezetesen: J/2 évig tag volt egy lelkész, pár 
hét múlva megnősült, esküvője után pedig hamarosan 
elhalt, úgy, hogy talán egy évig sem szolgált egészen s 
mégis özvegye végkielégítésben részesül, épen ügy, mint 
a ki öt évig szolgált lelkész után maradt özvegységben: 
akkor a tervezet teljesen méltánytalanul különböző mérték-
kel mérne a 60 éves lelkész özvegyének. Mindenki akkor 
nősül, mikor neki tetszik: ez segély megvonásra okot 
— alaposan véve — nem szolgáltathat. A 24. §. ötödik 
pontjának megváltoztatását is kívánatosnak tartjuk e köz-
érdekű intézmény minél teljesebb biztosítása céljából 
akképen, hogy az országos ev. ref. közalap évi jövedel-
mének 25°/o fordíttassék a gyámintézeti alap javára, tekintet 
nélkül az összeg magasságára 

Mindezen ellenvetéseinkből azonban távolról sem 
következik az, mintha mi, az országos gyámintézet meg-
alkotásának ellene volnánk; épen ellenkezőleg: óhajtjuk 
annak mielőbbi életbeléptetését, készek vagyunk a tervezet 
által reánk rótt belépési és évenkénti tagsági díjakat is 
ellfogadni; ezenkívül az intézmény jóléte érdekében tőlünk 
telhetőleg buzgólkodni fogunk, de csak azon esetben, ha 
a gyámintézet felállításánál a következő alapelvek meg-
tartatnak : 

Legyen az országos intézetnek kötelezett tagja minden 
rendes lelkész, szolgálati ideje és életkorára való tekintet 
nélkül; ellenben az eddig meglevő vagy ezután életre 
hozandó vidéki gyám intézetekbe senki ne legyen köteles 
akarata ellenére belépni, hanem csak az lépjen be oda, a 
ki akar és az ottani kötelezettségeket teljesíti. 

Kezdje meg az országos intézet életbelépése után 
azonnal az özvegyek és árvák segélyezést s tegye azt 
ne végkielégítéssel és határozatlan mennyiségű és egyesek 
kegyétől függő nevelési segélylyel, hanem a tervezetben 
teendő kötések mellett állandóan kiszolgáltatott évjáradék-
kai. Ezen kikötések uz özvegyek férjhez menetelére, tisz-
tességes magaviseletére, az árvák segélyezése megszűnté-
nek határidejére több e féle tárgyakra vonatkozzanak, de 
minaen lelkész özvegye és kiskorú árvája egyenlő mérvű 
segélyezésben részesüljön. Bármikor haljon meg az intézetbe 
belépett lelkész: utódai azonnal évjáradékot kapjanak; 
az évi járadék megállapításánál sem a szolgálati évek, 
sem a 700 frton aluli és felüli osztályok tekintetbe ne 
jöjjenek. 

Ismételve azt, hogy minden rendes lelkész kötelezett 
tagjalegyen az intézetnek, tehát a 60 éven felüliek is (ezek 
460-an vannak, s ha be nem lépnének, a belépési és 
tagsági díjak egy negyed részére nem lehet számítani, de 
készséggel beléphetnek akkor, ha özvegyeik azonnal állandó 

évjáradékra jogosíttatnak) ez esetben már az első évben is 
nyújtható olyan évjáradék, a milyet egy hasonló nagy 
áldozatokkal felállított országos intézettől várni és meg-
kívánni méltán lehet. Sőt arra nézve is elegségesnek tartjuk 
az országos intézet anyagi erejét, hogy a nyugdíjazás 
kérdéséből szintén megvalósítson annyit, a mennyinek 
megvalósítását a fennálló szomorú viszonyok múlhatatlanul 
megkövetelik. Az olyan lelkészek segélyezését értjük, kik 
szolgálatképtelenné válva, csekély javadalmukból nem tart-
hatnak helyettes, vagy segédlelkészt; továbbá: olyanok 
nyugdíjazását, kiknek a hivatalból eltávolítását egyházunk 
java, a közszolgálat érdeke követeli. Ezen szükségesség 
elől nem szabad, de nem is kell tovább kitérnünk, any-
nyival inkább, mivel e részben nem szükséges az orvos-
lást 10 évre elodáznunk; a felállítandó gyámintézet erejé-
vel ma is azonnal tehetünk annyit, a mennyit a tervezet 
csak 10 év múlva akarna megvalósítani. 

Hogy javaslatunk kivihetősége igazolva legyen, köte-
lességünknek tartjuk rövid, bárki által megérthető számi 
tást terjeszteni elő, melynek főbb vo násai a következők 

Bevételek az első évtized folyamán: : 
1. Meglevő domesztikai alap . . . . 25,000 frt 
2. Közalapból négy részletben adandó 

tőke 100000 » 
3. Tagok belépési díjaiból 150,000 » 
4. Kilenc éven át új tagok belépési díjai-

ból 40,000 » 
5. Rendes évi járulékok évenként hetvenöt 

ezer forinttal 750.000 » 
6. A fel nem használt összegek 5% 

kamatos kamatai 9V2 éven . . . 244,037 » 
Összes bevétel 1.309,037 frt 

Kiadások az első év folyamán : 
1. Tíz év alatt évjáradék száznyolcvan 

forinttal számítva 1980 özvegynek . 336,400 frt 
2. Tíz év alatt évjáradék 3830 árvának 

hatvan forinttal számítva . . . . 229,800 » 
3. Szolgálatképtelen, kevés javadalmú 

lelkészeknek káplántartási segélyre 
és nyugdíjazási célokra ötszáz frttal 50,000 » 

4. Kezelési kiadásokra 24,000 » 
Összes kiadás 660,200 frt 

Levonva ezen kiadást a bevételből, maradna az 
első évtized végén jövedelmező alaptőke 649,000 frt s ha 
ezen összeget a konventi tervezet indokolásának ötödik 
pontja alatt kimutatott maradványnyal 508,377 frttal egybe-
vetjük : a mi számításunk reális volta kétségtelenül be • 
bizonyul; mert a mellett, hogy kevesebb kiadással viszo-
nyainknak megfelelőbb intézményeket léptetnénk életbe 
még az évtized végén 140,000 frttal nagyobb tőkét ad-
nánk át a második évtized javára, mint a mennyit a 
konventi tervezet számít. Annak igazolásaul pedig, hogy 
nem lesz kockáztatva az intézet jövője 180 frt özvegyi 
és 60 frt évjáradék az az árvák részére folyóvá tétele 
által: a »statisztikai adatok« 80. lapján látható első táblá-
zatra utalunk, hol 10 évi halálozási mozgalmak vannak 
kimutatva. Ezen kimutatás alapján a 11-ik évben 359 
özvegynek és 466 kiskorú árvának kell évjáradékot adni, 
mely célra összesen 92,580 frt szükségeltetik; de ugyan-
akkor az évi jövedelem (649,000 frt tőke, 4000 frt új 
belépési díj. együtt 653,000 frtnak 5% kamatjából 32,650 frt 
évi járulékokból 75,000 frt) 107,650 frtot teend, tehát 
kezelési költségekre és szolgálatképtelen lelkészek segé-
lyezésére több, mint 15,000 frtnyi összeg marad. 



Nem zárhatjuk véleményünket azon alapos remé-
nyünk kifejezése nélkül, hogy az ekképen szerény mederben 
megindítandó országos gyámintézet már az első évtized 
végén hatalmas folyammá fejlődik, melynek jótékonysága 
mind az özvegyekre és árvákra, mind a szolgálat kép-
telenségük esetén gvámolításra szorult lelkészekre sokkal 
bőségesebb mederben kiáradhat, mert 

nem lenne ellenünkre az, ha a kezdet nehézségeire 
való tekintetből az első öt éven át 150 frt özvegyi és 
50 frt árvái évjáradék irányoztatnék elő, az levén előttünk 
legfőbb, hogy a segély gyors és állandó legyen; (öt év 
alatt 27,400, 10 év alatt 97,700 frttal gyarapíttatnék az 
alaptőke) 

könnyen lehet módját találni annak, hogy a tőké-
sítésre szánt tetemes intézeti vagyon nagy része 5°/0-nál 
magasabb kamatláb mellett helyeztessék el; 

számításunkban a 10 év alatti kiadásokra szükséges 
kamatai nincsenek felvéve, ezek is gyarapítják a vagyont, 
mért az összes évjáradékokat nem szükség az év elején 
azonnal kifizetni, tehát egy tetemes rész jelentékeny időn 
át gyümölcsöztethető; 

a protestáns áldozatkészség és családtalanul élő 
vagyonosabb lelkésztársak olyan forrást fognak megnyitni 
nemes hagyományaikkal, melyből az intézet évi bevételei 
tetemes gyarapodást nyernek; végül 

a kétséges s veszélyt rejtő esetekben gyámintézetünk 
háta megett mindenkor ott fog állani az országos közalap, 
hogy mint biztosító tartaléktőke kisegítse s oltalmazza az 
intézetet a maga erejével. 

A felső-baranyai egyházmegye közgyűlése. 
F. hó 12. és 13. napjain folyt le a f.-baranyai 

egyházmegyének az általános tisztújítás óta első ízben 
tartott rendes közgyűlése Szilágyi miniszter s gondnok 
részvételével, ki a gyűlést megelőző napon 11-én este 
érkezett Harkányba, hol a teljes tisztviselői kar s a köze-
lebbi közgyűlési tagok részvételével az esperes úr által 
kezdeményezett elötanácslcozmány az nap délután vitatta 
meg s tájékoztta magát a fontosabb ügyekről, hogy á 
közgyűlés menetét meddő viták ne késleltessék. 

A gondnok úr részvételével elköltött vacsora, mint 
máskor, úgy most is, kedves emlék marad a résztvevők 
keblében A sok oldalról elfoglalt miniszter ugyanis itt 
hitrokonai között adja kétségtelen jeleit meggyőződésből szár-
mazott mély vallásos, protestáns érzületének, de a melyet a 
legtisztább szabadelvűség vezérel. Ezt tartja ő — a mint 
másként nem is lehet — a protestantizmust igazoló vezér-
elvnek. melyet, ha mások megtagadnának is, protestáns 
embernek megtagatnia sohasem szabad. A miniszter bízik 
abban, hogy a reformok teljes egészükben minél előbb 
keresztül menendenek s a mi fő, hogy az a vallásos 
életre nézve kár helyett haszonnal járand s a vallásos 
buzgóság fellendülését fogja vonni maga után. Mindezeket 
nem ötletesen állítja, hanem hivatkozik elismert tekinté-
lyekre különböző államokból, kiktől az adatokat beszerezte. 
Ily és ehez hasonló bizalmas és áhítatszerű figyelemmel 
hallgatott beszélgetéssel tölt el az est, kellemes előzményeül 
a másnapra várt sok munkának. 

A jegyzői kar esperes úr közreműködésével előre 
elrendezte, illetve maga közt kiosztotta az ügyiratokon 
nem alapuló, hanem tárgyalás közben fölveendő jegyző-
könyvi pontokat, s lehető teljes előkészülettel várták a 
gyűlés megnyitását, melyet nem is akasztott meg készület-
lenség egy pillanatra sem. 

Esperes úr remekül gondolt, magasszárnyalású imával 

nyitotta meg az ülést, mi nemcsak törvényszerű, hanem 
az alkalomhoz illő nemes érzelmek felköltésére is kitűnő 
hatást gyakorolt. 

Főbb tárgyai voltak a gyűlésnek : 
Aljegyzőségre a szavazatok töbéségét Szívós Károly 

hiricsi lelkész nyerte meg, ki az esküt letévén, székét 
elfoglalta. 

Ez alkalommal tapasztaltatván, hogy a szavazás 
jogát — mely kötelesség is — igen sok egyház ismételt 
felhívásra sem vette igénybe, elhatározta az egyházmegyei 
hogy a mulasztókat jövőre kérdőre vonja s esetleg fegyelmi 
úton bünteti. 

Az árvák és özvegyek gondozásáról rendszabály-
javaslat fogadtatott el, mely a diakonatus intézményére 
leend fektetve; életre valóságát majd az idő fogja meg-
határozni. 

Az özvegy és árva kegyévre vonatkozó javaslatot 
az egyházmegye lényegesen változtatni kívánja. A régi 
gyakorlatot szent-györgy napi határidővel kívánja — gya-
korlati szempontból — megtartani. 

Helyettes lelkészeknek teljes fél fizetés óhajt biztosítani 
a káplánok sorsára való méltányos tekintettel. Az árvák 
jogát a kegyévben 24-ik életévükig biztosítja, de a kegy-
évet meghaladó újabb félévet megtagadja. 

Lelkészi állomások osztályozása a vagyon-könyv 
adatainak figyelembe vételével egy — mind az öt körből 
választott és két világi tanácsbiróval kiegészíted — bizott-
ság által fog eszközöltetni. Tagjai: Hoffer Károly, Szabó 
József, Fejes Sándor, Bosznai Sándor, Morvay Ferencz 
lelkészek és Benkő Gyula, Fazekas Sándor világi tanács-
bírák. Egyházi értekezletek felállítása ügyében is bizottság 
fog munkálkodni. Az okor szigetvidéki értekezlet alapsza-
bályai megerősíttettek; azonban az egyház által adandó 
fuvar kötelezőleg nem mondatott ki. 

Sok gondot adott a belvárdi egyház lelkészi díj-
levelének ügye, mely már a tavaszszal is foglalkoztatta 
az egyházmegyét s a kerületet is. Hosszas tanácskozás 
után gondnok úr javaslatára oly expediens fogadtatott el, 
hogy a philloxera-csapásra való tekintette], mely még 
jobbra is fordulhat, egyelőre 10 évre megengedi az egy-
házmegye, hogy a kik elfogadható borral nem fizethetnek, 
tartozásukat 8 kr. váltság összeggel róhassák le. Kétség-
kívül jó expediens az ideiglenes megoldásra, részünkről 
azonban most láttunk volna jó alkalmat arra, hogy az 
üresedésben levő belvárdi lelkészi állomás jövedelme egész-
ben, vagy részben készpénzre változtatva az igazságos 
és aránylagos teherviselés elvére való tekintettel (ha szin-
tén a jelenleginél kevesebb összegben is) állapíttatott volna 
meg. Ebbe a savanyú almába elébb vagy később úgy is 
bele kell majd harapnunk. 

Az egyházak csoportosításának kérdése különben, 
még nincs előkészítve teljesen a zöld asztalon való tár-
gyalásra, de folyamatban van és hiszszük, hogy itt a 
késedelem az érettségben hozand dús kamatot. 

A földjavításból, illetve az azért járó visszatérítések-
ből származva számtalan kellemetlen pereket egy csapás-
sal szüntette meg az egyházmegye, kimondván, hogy az 
elavult rendszabályt eltörli és jövőre kártérítési követe-
léseknek helyet nem adand. Ellenben a földekről lekerült 
szalma a föld javítására fordítandó és a földekét kizsák-
mányolni rabló-gazdaságszerűleg nem szabad. Felügye-
lettel a presbyterium és az egyházlátogatás bízattak meg. 

Az ürességben levő tanítói állomások jövedelme 
felerészben egyházmegyei tanítói gyámpénztár, felerészben 
helyi iskola javára fognak fordíttatni. 

A tanítói esküforma megállapíttatott. Egy tanító az 
esküt le is tette. 



Az újonnan választott lelkészek Szalay Ferenc és 
Sárközy Sándor előbbi Szaporcán, utóbbi Mindszent-Bogá-
don megerősíttettek, mint szintén a Nagy-Peterden, Piski-
ben, Gyűdön, Tót-Keresztúron, Becefán stb. történt tanító-
választások is. 

Az esperesi jelentés jó eleve kinyomatva minden 
egyházmegyei közgyűlési tagnak megküldetvén, felolvasott-
nak vétetett, melylyel jó két órát takarítottunk meg. El-
ismerésül azonban a jelentékeny, a tavalyinál másfél ezer 
forinttal több adakozások felolvastattak s az adakozóknak 
köszönet nyilváníttatott. Az esperesi jelentés határozatot 
igénylő pontjai azonban a napirendre, a tárgysorozatba 
felvétettek. 

Morvay Ferencz, 
e. m . fő jegyző. 

A vértesaljai egyházmegye köréből. 
(Fo ly t a t á s . ) 

Az egyházi és iskolai ügyek előbbvitelére egyesek 
és egyházak a lefolyt évben is igen szép áldozatokat 
hoztak. Alcsúth 160 frtig, Bodmér 291 frtig, Vereb 479 fo-
rintig építkezett. Únyi kis leányegyházunk 467 frt ere-
jéig új iskolai épületet emelt. Baracska 540 forinton az 
iskola bővítéséhez egy hold földet vásárolt. Bicske a 
100 éves alapra letette az első száz frtot. Ugyancsak 
Bicskén egyesek 172 frtot adakoztak, néhai Nagy Ist-
vánné asszony, lelkész-özvegy, az egyszáznak 500 frtot 
és 2500 frt értékű házat hagyományozott. Sukorónak 
Kálmán László volt püspökladányi, szikszói születésű 
lakos 200 frtot hagyott végrendeletileg. Tabajdon néhai 
Pápai Jánosné 100 frtot hagyományozott. Ugyanott Tár-
nok János néhai nejének szóbeli végrendelete értelmében 
100 frt értékű ezüst úrasztali kelyhet ajándékozott. Pátka 
150 frton egy kis harangot készíttetett. Sárker esztúr 
270 frtig építkezett. Templomába hét változatú orgonát 
állíttatott 1100 frt költséggel, melyből 640 frt önkéntes 
adakozásból folyt be. Ezenkívül a hívek másnemű ada-
kozása 108 frt. Zámólyon a nők adakozásából egy díszes 
keresztelő edény vásároltatott; egy új gazdasági épület 
emeltetett; nemkülönben egy 4500 frtba került díszes 
papi lak épült. Továbbá takarék magtárt állíttatott fél, 
mely célra egyházi templomi hirdetés után a buzgó hívek 
áldozatkészségéből 50 mérő tavaszi gabona gyűlt egybe. 
De a legnagyobb áldozatot ez évben a csákvári tekinté-
lyes gyülekezet hozva, mely templomának összeomlással 
fenyegetett mennyezetét újból építvén, ugyanez alkalom-
mal a templom külsejét-belsejét is ujjá alakította. Csak 
maga a mennyezet, vasgerendák s oszlopokra építve 
4618 frtba, templomi új padok készítése 1190 frtba ke-
rült. Mindezeken felül egy 16 változatú díszes orgonát is 
készíttetett, melynek költsége meghaladja a 2200 frtot. 
Tehát csak az Istenházának ékessé tételére mintegy 
8900 frtot költött a dicséretet ezzel méltán kiérdemlett 
csákvári szép gyülekezet. Úgy halljuk, hogy az újonnan 
renovált templom és az orgona legközelebb már át is 
adatik rendeltetésének, és pedig nagy ünnepélyességgel. 

Az esperesi jelentésben részletesen felsorolt mindezen 
kiadások és adakozások összege 19,508 frt. A hol ily 
fényesen nyilatkozik az ismert prot. áldozatkészség, ott, 
ha olykor-olykor »kételkedünk« is, látva másfelől egyesek 
hideg közönyét, de azért »mindenestől fogva nem esünk 
kétségbe«. 

Hitfelekezeti sérelemről is panaszolhatunk megint, 
de úgy látszik, hiába. Pátkán egy elkeresztelés miatt a 
róm. kath. plébánosra 15 frt büntetés mondatott ki; e 

birság azonban behajtva mai napig sincs. Alcsúthon meg 
két, vegyes házasságból születet fiú gyermek s egy reform, 
vallású apának és ref. vallású anyának leánya (!) hérmál-
tatott el . . . »Az eddigi országos törvény — jegyzi meg 
erre az esperesi jelentés — gyengének bizonyult a sérel-
mek orvoslására. Várjuk tehát türelemmel a törvényhozás 
intézkedését«. 

Lelkészeink közt három hivatali változás fordult elő. 
Szöllősy Pál felcsúthi lelkész-tanító Soltra távozván, helye 
választás útján Szűcs Károly, addigi vasadi előkönyörgő-
vel töltetett be. Vajda János acsai lelkész helyébe csere 
útján Pálfy Gábor arácsi lelkész jött Ácsára. A halál 
angyala pedig lelkészi karunk Nesztorát, a 82 évet élt 
Széles Lajos, dobozi volt lelkésztársunkat ragadta ki so-
raink közül, 50 évi csendes, de áldásos lelkészi munkál-
kodás után. A boldogult igen nemes tettel örökítette meg 
nevét és emlékét az egész magyarhoni anyaszentegyház-
ban, a mennyiben végrendeletileg ötezer o. é. forintot 
hagyott a debreceni ev. ref. kollégium részére, azért — 
mint a hagyományozó mondja — »hogy annak egyetemi 
rangra emeléséhez néhány fillérrel járuljak. Ez összeg mind-
addig takarékpénztárilag kezeltessék, míg egy orvosi fakul-
tás kathedrájára alkalmas leend«. A hagyományozott 
összeg ez idő szerint is takarékpénztárban s az írt célra 
teljesen biztosítva van. 

Egyházmegyénk népessége 41,008 lélek. Szaporulat 
a mult évihez képest 171 lélek. Született 717 fi, 686 nő, 
összesen 1403. Meghalt 624 fi, 608 nő, összesen 1232. 
Házassági szövetséget kötött 347 pár. Konfirmáltatott 
329 fi, 359 nő, összesen 688. 

Végül az esperesi jelentés örömteljes szavakban 
emlékezik meg az egyik világi tanácsbiránkra, Sárközy 
Aurél úr ő méltóságát közelebb ért ama magas kitünte-
tésről, mely szerint. Ő Felsége által Fejérmegye alispáni 
székétől Komáromvármegye főispáni székébe emeltetett. 
A közgyűlés is zajos éljenzéssel adott kifejezést efeletti 
örömérzetének, mely annál nagyobb, mivel ő méltóságát, 
kinek birtoka Fejérmegyében, s pettendi kastélya K.-Nyék-
hez igen közel van, továbbra is a magunkénak mond-
hatjuk. 

Az éljenzéssel fogadott esperesi jelentés felolvasása 
után, az egyházkerületi rendszabály által elrendelt intéz-
kedések megtételére tért át a közgyűlés. Megállapíttatott 
ugyanis az egyházmegye tanácskozási és ügyrendi sza-
bályzata, valamint a szegények és árvák gondozásáról 
szóló szabályrendelet, mely csekély módosítással minden-
ben azonos az általam e Lap hasábjain nem rég közölt 
tervezettel. E felett a közgyűlésen vita nem indult, miután 
az előző napi népes értekezlet különben is pontonként 
tárgyalta azt. Néhányan az értekezlet tagjai közül kifo-
gásolták ugyan, mint a mely kivihetetlen lesz, — a tör-
vény azonban kimondva ez intézmény életbeléptetését, 
nekünk kötelességünkké tette az úttörés nehéz munkáját 
s e célra — úgy hiszem — elég alkalmas útmutató lesz 
az egyházmegyénk által immár elfogadott szabályrendelet. 

Az országos lelkészi gyámintézet konventi tervezete 
szintén az előző napi értekezleten vitattatott meg és a 
közgyűlés egyhangúlag a Mészöly Pál lelkésztársunk által 
készített munkálatot fogadta el, mely szerint »az országos 
lelkész-, özvegy-, árva-gyámintézet felállítását örömmel 
várja s üdvözli egyházmegyénk; azonban az alapszabály-
tervezeten több és pedig lényeges módosításokat lát szük-
ségesnek. Nem helyeselheti egyházmegyénk, hogy a ter-
vezet a rendszeres évi segélyezést több, azaz 10 szolgálati 
évhez köti; hogy a segélyezendőket a lelkészi fizetések 
szerint osztályokba sorozza, hogy a már meglevő gyám-
intézetek további fentartasát s fejlesztését veszélyezteti. 



Ezzel szemben egyházmegyénk kívánja, hogy a segélyezés, 
tekintet nélkül az élvezett javadalmakra és befizetésekre, 
tekintet nélkül a szolgálati évek számára, legyen egyenlő 
és legyen minden lelkészözvegyre és árvára nézve rend-
szeres évi segély. A végkielégítés mellőzendő; ellenben 
meghagyandó e helyett jövőre is a hegyét). Szükségesnek 
tartja továbbá egyházmegyénk, hogy a felállítandó orszá-
gos gyámintézet mellett a már meglévő egyházmegyei 
gyámintézetek továbbra is fennálljanak*. Ezek a főbb 
kívánalmaink. Az egyes szakokra nézve is tettünk meg-
jegyzéseket; a többek közt: hogy azon, jelenleg működő 
lelkészek, kik már valamely gyámintézetnek tagjai, az 
országos gyámintézetbe belépni nem köteleztetnek. Viszont 
az ezután hivatalba lépő lelkészeknek tetszésökre bagya-
tik, hogy egyházmegvéjök gyámintezetének is tagjai lehes-
senek. Hogy a befolyó jövedelmek 25°/0-a (a 28. §. sze-
rint) az országos papi nyugdíjalap javára tőkésít tessék, 
azt épen mereven nem ellenzi egyházmegyénk, csak azt 
kivánja, hogy a segélyezés a fentebb kimondott elvek 
alapján történjék s az évi segély minden lelkészözvegyre 
legalább 150 frt legyen, mi ha máskép kivihető nem 
volna, minthogy a nyugdíjalapra évenként kevesebb vo-
nassék el 25%-nál: hát. inkább a nyugdíj-alap kapjon 
kevesebb hányadot. Végül, egyházmegyénk szerint a gyám-
intézeti alapra volna fordítandó az államsegély egy meg-
határozandó része is. 

(Vége köv.) Lévay Lajos. 

R É G I S É G E K . 

A magyar prédikáció történetéhez. 
Válasz Szentkúti Károly észrevételeire. 

Szentkúti Károly szíves volt Egyházi dolgozataim 
mutatványképen közölt előszavára hét pontban tenni ész-
revételeket. Köszönettel tartozom neki egyfelől személyileg, 
hogy igénytelen kísérletemet figyelmére méltatta, másfelől 
az ügy nevében, melyet én fontosnak tartok. E fontos 
ügy azonban akkor volna igazi hálával eltelve Szentkúti 
Károly iránt, ha nem a mások próbálgatásait igazítgatná 
helyre, hanem maga szegődnék szolgálatába s ismeretei-
nek gazdag tárházából állítaná össze a magyar prot. 
egyházszónoklati irodalom történetét. Nem tatarozni, hanem 
építenie kellene. 

Hogy a magyar prédikáció irodalomnak művem elő-
szavában megkísérlett kivonatolása nem teljes, azt én 
magam éreztem s annak hangot is adtam. Ráfér tehát 
itt-ott a pótolás és helyreigazítás. De mentsen azon körül-
mény, hogy kísérletem első e nemben és hogy én csak 
egyszerű vázlatot és nem egész munkát szándékoztam 
adni. Célom volt, hogy a figyelmet ez elhanyagolt mező 
kultiválására tereljem, a mi sikerült is. Tanúim Szentkúti 
Károly észrevételei s több ez ügyben hozzám érkezett 
igen érdekes és tanulságos levél. 

Szentkúti Károly észrevételei azonban nem fogad-
hatók el teljes egészükben. Sorra veszem. 

1. Helyes. Tény csakugyan, hogy nem négy magyar 
prédikáció kötet érte meg az újabb korból a második 
kiadást. Ő még hármat említ, velem negyedikül tudatjak 

Hetesy Viktor egyházi beszédeinek első kötetét. Van tehát 
idáig nyolc. Nagyon jó volna, ha az ügyre való tekin-
tetből közölné velem, a ki többet tud. Ha így fölszapo-
rodik majd 16-nál is többre, akkor elhiszem Szentkúti 
Károlynak a 4 X 4-nél többre vonatkozó valószínűségi 
számítását. Addig engedje meg, hogy kételkedjem. 

2. Ilosk János esete. Úgy látszik Szentkúti Károly 
nem ismeri személyesen Hockot. Ő egyáltalában nem 
külső előnyeivel imponál — mint Sz. gondolja — hanem 
szellemes, tartalmas beszédeivel és művészi szónoklatával. 
Eszerint beszédeinek nagy kelendőségét sem személye 
szépségének és eleganciájának, hanem szép gondolatainak 
köszönheti. Az ó-moravicai segédlelkész iránti rajongásról 
nem hallottam. Lehet egy-két beszéde jelent meg gyüle-
kezete óhajába, ilyen van ám nagyon sok! Egyes ünne-
pélyesebb alkalmakkor mondott egyházi beszédek nagy 
sokasága lát napvilágot a hívek kívánságára. De hát én 
nem egyes beszédekről, hanem kötetekről beszélek. 

3. Nádudvari Péter a XVIII-ik, Szoboszlai Pap 
István a jelen században valóban nemcsak termékeny, 
hanem nevezetes prédikáció írók is valának. Ez észrevé-
tele Szentkútinak helyén való s én sajnálom kimaradá-
sukat. Bizonyosan lesznek még mások is. Mint pl. nap-
jainkban Hetesy, ki már négy kötetet adott ki, s meg-
említésre azért is méltó, mert prédikáció irodalmunkban 
egy új irányt inaugurált. Mindez egy beható irodalom-
történetnek leend hálás feladata. Remélem, hogy egy arra 
termett egyén nemsokára meg fogja írni. Bodosról azon-
ban, kit Szentkúti a mult századnak szintén jelentékeny 
prédikátoraként hoz fel, nekem — sajnos — egyáltalában 
nincs sudomásom. Lehet, hogy e név sajtóhiba eredménye 
s Bodost helyett Bodot olvasandó. Ámde Bod Péter más 
egyebekben volt nagy és nem a prédikáció írásban. 

4. Hibázik Szentkúti, midőn azt észrevételezi, hogy 
Gombási Istvánt nem lehet fordítónak nevezni. 1799-ben 
Kolozsvárt kiadott prédikációinak ez a címe (L. Petrik G: 
Magyarország bibliographiája): »Egynéhány válogatott és 
szükségesebb matériákra prédikációk. Melyeket francia és 
német nyelvekből magyarra fordított és holmi jegyzegeté-
sekkel megbővítve közönségessé tett Gombási István«. 
Én a prédikációkat nem olvastam, de el kell hinnem, ha 
egyszer a szerző maga mondja, hogy ő azokat fordította. 
Szentkútit bizonyosan egy másik könyve ejtette tévedésbe, 
melyet ugyancsak Kolozsvárt 1784-ben adott ki. Ebben 
34 prédikáció foglaltatik, melyeket Gombási — saját be-
ismerése szerint — »nagyobbára francia és német nyelvek-
ből tolmácsolt«. Eszerint Gombási fordító is, meg átdol-
gozó is. Kolmárt pedig én nem tartom fordítónak. Nem 
tudom, honnan vette ezt Szentkúti. Én azt mondom róla, 
hogy külföldi szónok (Sintenis) után dolgozott s ezt 
Szentkúti sem tagadhatja. 

5. Az csakugyan toll, helyesebben nyomdahiba, hogy 
a Fördős Papi dolgozatinak ideje 1849 —70-re van téve 
64 helyett. 

6. Szerfölött örülök, hogy a jó öreg Szentmiklósi 
Timotheust Szentkúti revocálja nekünk, kálvinistáknak. 



Nagy injuriát követtem el e tisztes ref. prédikátoron, mikor 
kath. forrás után indulva őt pápistának tettem. Szellemétől 
bocsánatot kérek. 

7. Az »Alkalmi és halotti beszédek gyűjteményéit 
(1799—1833.) én nem láttam, de létezéséről a Szaládi 
hírlapirodalom statisztikája tanúskodik. 

Azon öszeállításnak, melyet egyházi dolgozataim-
ban a magyar prédikáció irodalomról közzétettem, még 
több rendbeli hiányai is lehetnek ; egyre-másra lassanként 
magam is rájövök, de nagyon lekötelezne engem mindenki, 
a ki a tapasztalt hiányokról akár nyilvánosan, akár 
magán úton értesíteni szíves volna. E théma vonz s lehet 
egykor bővebben kidolgozom, noha méltóbb egyén vállal-
kozását örömestebb látnám. 

Debrecen, 1894. szept. hóban. 
S. Szabó József, 

I R O D A L O M . 

** Kérelem a »Kalászok az élet kenyeréhez* 
című vállalat megrendelőihez. Miután e négy füzetes folyó-
irat utolsó füzetét csak azoknak szándékozunk megküldeni, 
a kik rá valósággal előfizettek: tisztelettel kérjük azokat, 
a kik egyátalán semmit sem fizettek, hasonlóképen azokat 
is, a kik részletes fizetést teljesítettek, hot?y hátralékukat 
a 4-ik füzet megjelenése előtt (tehát a jövő hónap első 
felében), beküldeni méltóztassanak. Budapesten, 1894. szep-
tember 26. A »Kalászok* kiadóhivatala. 

** Jones Mari, a kis walesi leány igaz története, 
vagy hogyan alakult meg a nagy »Angol bibliaterjesztő 
társaság*. Angolból fordította Balogh Elemér, Budapest, 
Hornyánszky V. kiadása, 116 lap, 22 képpel, ára kötve 
60 kr. — Ez a szép kis könyv vonzó modorban azt 
beszéli el, mikép nőtt fel egy csekély kis magocska a 
legnagyobb fává, hogyan lett a walesi kis paraszt leányka 
biblia után sóvárgása megalapítója annak az áldásos 
munkának, hogy Isten igéjét az emberiség között terjesz-
szék. »Jones Mari bibliájának a története, helyesen mondja 
dr. Duka Tivadar a magyar kiadáshoz írt Előszóban, 
hasonlít némileg azon egvszerü és annyira vonzó elbe-
szélésekhez, melyeket a Szentírás lapjain olvashatunk. 
Egy szegény walesi paraszt leány volt a kis Mari. Atyja 
szűk anyagi körülmények között, keze munkájával, mint 
takács, kereste a mindennapi kenyerét. Családja körében 
d vallásos buzgalom volt azon erős istáp, mely őt küz-
delmes élete folyamán kisérve, kitartásra buzdította. Ezen 
érzelem áthatotta egész családját. Bízott különösen terem-
tőjének jóságában, hogy őt ellátja mindennapi szükségei-
nek fedezésével, ha kötelességét, melyet mint férj és apa 
magára vállalt, híven teljesíti. Ily szellemben nevelte az 
egyszerű, nép embere gyermekét Marit, s tanítgatta arra, 
a mit templomban hallott, hogy az üdvözítő igazságok 
az írásban vannak letéve és csak az a ki szerintök 
irányozza élete folyamát, számíthat Isten áldására e föl-
dön s örök életre a síron túl. A kis Mari nagyon sze-
rette szüleit. Fogékony gyermeki szive beszívta a szere-
tetteljes oktatást, a mit az apai intés eleibe tárt, s a 
mint olvasni megtanult, legnagyobb óhajtása az volt, hogy 
megszerezze a szent könyvet, melyről szülei annyiszor 
beszéltek, de a mit ők, tetemes ára miatt megvenni képesek 
nem valának. A jó gyermek, hogy óhajtását elérje, nagyobb-

részt munkájával szerzett filléreit évek hosszú során össze-
rakosgatta, míglen végre annyira meggyarapodott a félre 
tett összeg, hogy azzal a Biblia árát megfizethette. Elindul 
tehát hosszú útjára gyalog, hegyen-völgyön át Bala városába, 
a hol az odavaló tiszteletes Charles lelkész walesi nyelvű 
Biblia-készletet tart elárúsításra. A leányzó örömtelt szívvel 
érkezett a lelkészbázhoz, hogy a drága kincset végre 
birtokába vegye, de mily keserves volt a csalatkozás, a 
midőn azt kelle hallania, hogy a Biblia-készlet teljesen 
elkelt már. A lelkész szive megesett a leány zokogásán 
s átengedte neki, a még kezében maradt példányok egyikét, 
a melvket már másoknak elígért. A jelenet mély hatást 
tett a lelkészre és nem eredmény nélkül!! Hogyan lett 
Jones Mari Bibliája apró mustármag és a nagy Biblia-
Társaság világra szóló működése hogyan fejlett ki belőle? 
Ezen kis könyv elbeszéli. Őszinte hálát érdemel a fordító 
úgy, mint a ldadó, hogy az most magyar nyelven meg-
jelenhet. Eredetije ezrekre menő példányokban kelt el: 
ajánlatra szüksége nincsen! Éppen kilencven éve ez idén 
hogy a Biblia-Társaság működése megkezdődött. Kezdet-
ben szerény anyagi körülmények között, csak szerény 
számú példányt lehetett köröznie, összesen csak negyven 
nyelven. Ma már a világ minden zugában megtaláljuk a 
Társaság képviselőit, a forró égöv alatt úgy, mint az 
éjszaki sark körül s már 320 nyelven jelennek meg a 
Biblia Társaság kiadványai, az angol nemzet pedig, ön-
tudatos hálaérzetében a Biblia iránt, szabad adakozás 
útján, fejedelmi jövedelmeket áldoz a Társaság céljaira. 
Adja az Ég! hogy eljöjjön az idő nemsokára, a midőn a 
Biblia iránti szeretet forró lángra lobban szülőházamban 
is, s legyen e kis könyvecske oly népszerű az ifjú magyar 
nemzedéknél, mint lett mindenütt, a hol Jones Mari tör-
ténete ismeretes. London, a Biblia-Társaság palotája, 
1894. augusztus havában*. — Eddig a lelkes Duka szavai. 
Mi csak azt teszszük hozzá, hogy Balogh Elemér mint 
fordító és Hornyánszky Viktor mint kiadó, elismerésre 
méltó, jó munkát végeztek e kedves kis könyv közre-
bocsátásával. Bibliaszeretetre, bibliakövetésre tanít e köny-
vecske, erre pedig nagy szüksége van a keresztyén család-
nak, az ifjúságnak, műveltnek és nép emberének egyaránt. 
Terjesztését melegen ajánljuk lelkész- és tanító-társainknak. 

** Magyar házassági jog. A képviselő- és főrendi-
ház által véglegesen elfogadott szöveg. Jegyzetekkel, uta-
lásokkal és magyarázattal ellátta Dr. Imling Konrád, a 
kir. kúria birája. Budapest, 1894. Ráth Mór kiadása, ára 
50 kr. — A polgári házasságról szóló s a törvényhozás 
két faktora által elfogadott törvényjavaslatnak jegyzetes 
és magyarázatos szövege. Birónak, ügyvédnek, lelkésznek 
s bármely érdeklődőnek gyakorlati használatra felette ér-
tékes szövegkiadás. Kapható a kiadó Báth Mórnál, Buda-
pest, Gizellatér, Haas-palota. 

** A Pesti Hirlap elvitathatlanul egyik legliberá-
lisabb politikai közlönyünk, mely a bámulatosan kifejlett 
napilap irodalom magaslatán áll. Tizenhat évi fenállása 
óta állandó és következetes előharcosa a szabadelvű 
reformalkotásoknak, ezek között az egyházpolitikai refor-
moknak is. A kiegyezés alapján álló, szabadelvű politikát 
hirdet. Egyházpolitikája határozottan antiklerikális, iskola-
politikája magyar nemzeti szellemű. Szépirodalmi része 
magas színvonalú, munkatársai között vannak Jókai és 
Mikszáth, kiktől több regény, elbeszélés, tárca és humoros 
apróság jelenik meg évenként. Karácsonyi ajándékul minden 
előfizetőjének ingyen és bérmentve megküldi a Pesti Hirlap 



nagy képes naptárát. Legújabban a magyar nemzeti állam-
mal együtt érző protestáns egyházi és iskolai érdeket is 
figyelemmel szokta kísérni. A havonként 1 frt 20 kr, 
negyedévenként 3 frt 50 krba kerülő lap megrendelhető 
Budapest, V. ker. Váci-körűt 78. sz. Az utolsó évnegyed 
alkalmából felhívjuk rá olvasóink figyelmét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az utolsó évnegyed alkalmából t i sz te le t te l kérjük 

olvasóinkat, hogy e lőf izetésöket megújítani szíveskedjenek, 
a hátralékosokat pedig hátralékuk beküldésére kérjük. 

Kiadóhivatal. 
* Személyi hírek. A sárospataki jogakadémián a 

8-ik tanszékre két pályázó közül dr. Finltey Ferenc, 
választatott meg, oly utasítással, hogy három év alatt az 
az egyetemi magántanári kvalifikációt megszerezze; a 
főgimnáziumban a matematikai és fizikai tanszékre Ellenei 
József eddigi helyettes tanár, rendes tanárrá választatott 
a Nagykaposon tartott egyházkerületi gyűlés által. — A 
tiszáninneni egyházkerületből konventi rendes tagokká 
Fejes István, Mitrovics Gyula, Mocsári Lajos és Bernáth 
Elemér, póttagokká pedig Radácsi/ György, Kérészy Barna 
Meczner Béla és Dókits Ernő választattak. 

* A dunamelléki egyházkerület közgyűlését az 
Egyházkerületi Elnökség október hó 27-ének (szombat) 
délelőtt 10 órájára tűzte ki. A közgyűlést megelőzőleg 
október 24-ik és 25-én a lelkészképesítő vizsgálatok, 96-án 
a különböző rendszeres bizottságok ülései tartatnak; októ-
ber hó 27-én a közgyűlés megnyitása s előzetes tárgya-
lások ; 28-án (vasárnap) az újonnan választott lelkészek 
ünnepélyes felavatása; 29-én s a következő napokon a 
közgyűlés folytatása; ezek közt 30-án délután az Egyház-
kerületi Egyházi értekezlet alakuló és tárgyaló ülése, 
melyre úgy a világi, mint a lelkészi tagok s minden ér-
deklődő egyháztag meghívatik; 31-én pedig a fegyelmi 
bíróság ülése tartatik. 

* A pesti egyházmegye közgyűlése szept. 25 én 
Budapesten tartatott meg Szánthó János esperes és 
gróf Teleki József gondnok elnöklete alatt. A folyó ügyek 
mellett, mint az esperesi jelentés, gyülekezetek és egyesek 
segélykérvényei, főként az országos lelkészi gyámintézet 
tervezete foglalkoztatta a közgyűlést. A tervezetet átalá-
ban elfogadandónak véleményezik, de gyökeres módosítá-
sokkal. íme a főbbek: Az intézet jövedelmei az özvegyek 
és árvák gyámolítására fordíttassanak s tervezetet 25% 
ne szakíttassék ki nyugdíjintézeti alapul. A segélyezés, ha 
lehet azonnal, de öt év múlva minden esetre megkezdődjék. 
A mely egyházmegyék az országossal egyenértékű segélyt 
nyújtó gyámintézettel bírnak, azoknak mostani lelkészei 
ne köteleztessenek az országos gyámintézetbe belépni. Az 
özvegyek és árvák ne két kategória szerint különbözőleg, 
hanem mindnyájan egyenlő segélyben részesíttessenek. 
Az egyházmegyei gyámintézetek további fentartása vagy 
megszüntetése az egyházmegyék autonom rendelkezésére 

bízassék. — Ezen kívül szabályrendeletet alkotott az egy-
házmegye a szegények és árvák gondozása tárgyában, el-
rendelvén a gyülekezetekben a dékánságok felállítását. 
Elfogadta a kegyévet rendező rendszabály-javaslatot. A 
tanítókat a nagykőrösi preparandia konviktusára 40, 70 kr. 
és 1 frt évi járulék fizetésére kötelezte, mi végből a ta-
nítói állások három osztályba való sorozását elrendelte. 

* A budai református templom építése a Fazekas-
téren annyira előre haladt, hogy e hó 22-én megtartották 
a bokréta-ünnepet, mely alkalomból az épületet ízlésesen 
feldíszítették. A bokréta ünnepen székes fővárosi egyház 
több tagja, közöttük Szász Károly püspök. Darányi Ignác 
gondnok, Petz Vilmos, a tervező műépítész is jelen volt. 
E héten már a tető építéséhez fognak s így a templom 
ez évben fedél alá kerül, jövő évre csak a belső munká-
latok maradnak. 

* Az egyházpolitikai javaslatok a főrendiház-
ban szept. 25-én kerültek bizottsági tárgyalás alá. Első 
nap a vallás szabacl gyakorlatáról szóló javaslatot tár-
gyalták, mely ellen átalában Samassa József, Zichy Nán-
dor gróf, Rudnyánszky József báró emeltek szót; mellette 
Eötvös Loránd báró, Prónay Dezső báró, Keglevich István 
és Szilágyi Dezső, Szász Károly és Beöthy Zsigmond a 
javaslatból a félekezetnélküliség kihagyását sürgették. A 
bizottság többsége azonban néhány stylaris módosítással 
a javaslatot egész terjedelmében elfogadta. 

* A kecskeméti egyházmegye Kecskeméten szep-
tember 18. és 19-ik napján tartotta ez évi közgyűlését, 
Ádám Kálmán esperes és Antos János gondnok elnöklete 
alatt. Főtárgy itt is a lelkészi gyámintézet ügye volt, 
melyre vonatkozó tervezetét a konventnek az egyházmegye 
átalánosságban sem fogadta el. Részletes tudósítást Lapunk 
következő száma hoz. 

* A péceli ref. egyház új tornyának felava-
tása nagy ünnepélylyel szept. 30-án lesz. Megkaptuk a 
meghívót. Felavató beszédet és imát Szász Károly püspök 
tart, György László péceli lelkész történeti visszapillantást 
tesz, Szánthó János pestmegyei esperes úrvacsorát oszt, 
Keresztesi Sámuel hévizgyörki lelkész keresztel, Pap Károly 
pesti lelkész esket, Petri Elek theol. tanár záróimát mond. 
A beszédek előtt, között és után a gyülekezet és a péceli 
ref. gyermekkar felváltva énekelnek. 

* A magyarhoni e. e. e. gyámintézet 34-ik évi 
közgyűlését f. é. október 13- és 14-ikén Orosházán tartja. 
Ugyanakkor fogja Orosháza úgy is mint politikai község, 
űgv is mint egyházközség fennállásának 150 éves jubileu-
mát megünnepelni. A közgyűlési isteni tiszteleten Sántha 
Károly sárszentlőrinci lelkész tartja az alkalmi szónoklatot, 
magán a közgyűlésen Gusztáv Adolf svéd király születé-
sének háromszázados évfordulója alkalmából emlékbeszédet 
tart Gyurátz Ferenc pápai lelkész. Orosháza 150 éves 
jubileuma a polgári iskola felavatásával lesz összekötve. 
A kettős ünnepélyre nagy előkészületeket tesz Orosháza 
községe és eklézsiája. Az ev. gyámintézet 33 évi fenn-
állása óta önkénytes adományokból 845,287 frtot gyűjtött 
egyházi célokra, kiosztott segélyül egyeseknek, egyházak-



nak és tanintézeteknek 684,789 frtot és összegyűjtött a 
központban, a Leopoldiánumban és a négy egyházkerü-
letnél 115,625 frt tőkét. 

* Az alsószabolcs-hajdúvidéki egyházmegye az 
országos lelkészi gyámintézet ügyében gróf Dégen-
feld József főgondnok indítványára következő figyelemre 
méltó határozatot hozott: 1. Az egyetemes gyámintézetbe 
belépésre ne köteleztessenek azon egyházmegyék most élő 
lelkészei, kik gyámintézeteinkben az egyetemes gyámintézet 
által kilátásba helyezettnél nagyobb segélyre jogosultsággal 
bírnak. 2. Töröltessék a tervezetből a 700 írton alúli és 
felüli megkülönböztetés, méltányosabb intézkedéssel pótol-
tatván. 3. Végkielégítés csak öt évig adassék, azontúl 
pedig az állandó segélyezés lépjen életbe. 4. A lelkészek 
évi javadalmuk 2°/0-át fizessék évi díjul. 5. Az egyetemes 
gyámintézet évi bevételei az illetékes egyházmegye által 
kezeltessenek, évi számadási kötelezettség mellett, központi 
számvevő bizottság alakíttatván. 6. Az egyházmegyei gyám-
intézeteknek — melyek most élő tagjai az 1. pont sze-
rint belépésre nem köteleztetnek — ez idő szerint élve-
zett mindennemű jövedelmei a most élőkre és jogosul-
takra nézve teljesen biztosíttassanak. 

* A felvidéki magyar közm. egyesület m. évi 
működéséről minap jelent meg a beszámoló. A nggy nemzeti 
missziót teljesítő egyesület idáig már 35 kisdedovót létesített, 
ezenkívül még öt óvóintézetet segélyezett a mult évben, 
a jövő évben pedig tervbe van véve még öt vármegye 
területén új dedók felállítása 10 felsőmagyarországi megye 
területén a jövő nyárra 500 gyermek menhelyet szándékoz-
nak felállítani, azzal a feltétellel, hogy ha a 15.000 forint ki-
adás egy részét a közoktatási kormány magára vállalja. 
Népiskolát, jellegére való tekintet nélkül, hármat segélyezett 
az egyesület és az 1893/94. tanévben összesen 2450 frtot 
osztott ki jutalomképpen oly 49 néptanító közt, ki tanít-
ványainál a legjobb eredményt érte el a magyar nyelv 
tanításában. Jövőre ismét 49 tanítót jutalmaznak meg, ügy, 
hogy öt év alatt 245 tanító fog díjat nyerni. A mostani 
költségvetésbe 2000 frtot vesznek fel a népiskolák segélye-
zésére és különös figyelemre méltatják az ismétlő oktatást; 
az iskolából kikerült ifjúság művelését célzó könyvtárak, 
olvasó- és daloskörök létesítésére pedig szintén 1000 frtot 
irányoznak elő. A lefolyt évben 2000 magyar imádságos 
könyvet osztott szét s jövőre ugyan e célra 1000 frtot 
vett fel költségvetésébe; az irodalom terjesztésére magyar 
szépirodalmi kölcsönző könyvtárakat létesít, a Felvidéken 
biztos megélhetést teremt a kulturális misziót teljesítő 
magyar színészetnek és a felvidéki magyar sajtót anyagi 
támogatásban is részesíti. Továbbá tót gyermekeket telepít 
a törzsgyökeres magyar vidékekre, hogy onnét majdan 
visszatérve, maguk is terjesztői legyenek a magyarságnak, 
gyermekmenházakat létesít és a lelencekből hasznos pol • 
gárokat nevel a közéletnek ; végül méltóképen részt vesz 
a millenniumon. Az egyesületnek eddig csak 6201 tagja van. 

* Jubiláló tanító. Pazár István a nyíregyházai 
evang. egyház tanítója működése huszonöt éves jubileumát 
ünnepelte a minap. Pazár hazafiasan s buzgón töltötte 
volt be mindig a hivatását s ennek tulajdonítható, hogy 
ünnepélyesen résztvett a nyíregyházai egyház híveinek 
nagy része. A jubileum napján előkelő gyülekezet előtt 
Farbaky esperes méltatta a tanítónak különösen amaz 
érdemeit, a melyeket a magyarosítás terén szerzett, mire 
Majerszky v. főjegyző, az egyház világi elnöke anyagi 
jutalmat is helyezett részére kilátásba. Az ünnep végén 

Mráz József, a szabolcsi tanítók nesztora a tanítóegyesület 
nevében szép albumot adott át a jubilánsnak. 

* Új evang. anyaegyház Hódmezővásárhelytt. 
A hódmezővásárhelyi pusztákon birtokos orosházi evan-
gélikusok anyaegyházzá akarnak alakulni. Ez érdemben 
a napokban gyűlést tartottak és Székács István földbir-
tokos elnöklete alatt elhatározták, hogy H.-M.-Vásárhely-
től elszakadnak, illetőleg az elszakadásra és külön egy-
házzá alakulásra az egyházi hatóságtól engedélyt kérnek. 
Egyszersmind azt is kimondották, hogy H -M.-Vásárhelytől 
közigazgatási tekintetben is elválnak. 

* Gyászrovat. Az unitárius lelkészi kar nesztora, 
Gyöngyösi István nyugalmazott esperes és vargyasi lel-
kész élete 86-ik évében Vargyason meghalt. 55 évig lel-
készkedett; kitűnő szónok, képzett és tevékeny lelkész, 
termékeny egyházi író volt. Egyik alapítója és alakuló 
gyűlésén elnöke volt a Dávid Ferenc-egvletnek, szorgal-
mas munkatársa az ^Unitárius Közlönyének és a »Ke-
resztény Magvetődnek. Béke hamvaira! — Szabó Irén, 
Szabó Lajos pátyi ref. lelkész 25 éves leánya hosszas 
szenvedés után e hó 14-én Pátyon jobb létre szenderült. 
A szerencsétlen apa néhány év lefolyása alatt egy 21 éves 
leányát, egy 23 éves fiát s most az utolsó, egyetlen gyer-
mekét vesztette el. Isten kegyelme adjon neki vigaszta-
lást ! — König Rudolf, a budapesti német ref. egyház 
nyugalm. lelkipásztora hosszas szenvedés után Potsdam-
ban elhunyt. Az ő nevéhez fűződik a fővárosi német ref. 
eklézsia külső és belső megalakulása s virágzásnak indu-
lása : mint a Traktátus-társulat magyarországi képviselője 
sokat tett a vallásos iratok terjesztése érdekében. Az Úr-
nak hű, lelkes és tevékeny szolgája volt, kinek nevét 
sokan áldják. Béke hamvaira! 

P á l y á z a t . 
A szatmár-németi-i ev. ref. egijház segédlelkész-

tanítói állásra, pályázatot hirdet. 
Évi javadalmazás: a városi pénztárból havonkénti 

előleges részletekben 500 frt; az egyházi pénztárból évi 
25 frt utólagos évnegyedi részletekben fizetve; 272/3, azaz 
huszonhét kétharmad köbméter kemény, hasábos tűzifa, 
a város által beszállítva, melyből a tanterem is fűtendő 
lévén, a tanítót illető, tehát személyi célra fordítható, 
mintegy 20 köbméter, értéke 60 frt; minden praedicatiós 
vagy oratiós halottól kikísérési díj 1 frt, az általa mon-
dandó beszédtartás díja 3 frt, így az összes évi stóla mint-
egy 80 frt; tisztességes lakhely. 

Kötelességek: az elemi V., VI. fiosztály tantervszerű 
tanítása; minden vasárnap délután s az úgynevezett cano-
nica órákon templomi lelkészi szolgálat. A segédlelkész-
tanító három évre választatik, a melynek eltelte előtt 
három hónapi előleges felmondás után hagyhatja el csak 
állomását. 

Az állomás e folyó évi december 1-ső napján elfog-
lalandó. 

A kellően felszerelt kérvények október 26. napjáig 
edólírotthoz küldendők. 

Szatmár-Németi 1894. szept. 16. 
Fésős András, 

ev . ref . l e lkész s e g y h á z t a n á c s i 
és i k o l a s z é k i e lnök . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZí ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztősig: 

IX. kerület, Pipa-ntra 23. szám, hová a kéziratok 
eimzendők. 

Kladri-lilvatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az clötix. éa hirdet, di jak intézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő és l a p t u l a j d o n o s : 
S Z Ő T S F A R K A S . 

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

Megjelenik minden csütörtökön. 
Előlizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 Ur; egész évre : 8 frt. 

Et/yes szám ára ftO kr. 

A lelkészi fizetések és az állam, 
A főrendiház há rmas bizot tságágának szep-

tember 27-iki ülésén az állami anyakönyvekről 
szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmával, az 
á l lamkormány újból ismételte azt az ígéretét, 
hogy a lelkészek anyagi helyzetén segíteni fog, 
sőt e kijentését megtoldotta egy fontos nyilatko-
zattal. Midőn ugyanis báró Prónay Dezső ós 
elvtársai sürget ték, hogy az anyakönyvek államo-
sításából származó érzékeny veszteségért a lel-
készi karnak kárpót lás adassék : W e k e r l e minisz-
terelnök kijelentette, hogy a kormány kárpótlási 
kötelezettséget ugyan nem ismer el, de a mint 
már ígérte s most is ígéri, a lelkészek anyagi 
helyzetén, nemes h iva tásuknak méltánylásául, se-
gíteni fog, s ebben az irányban a szükséges előzetes 
lépéseket már meg is tette. 

Mi, kik a lelkészek anyagi helyzetének javí-
tását kezdettől fogva mindig hévvel sürget tük, 
a miniszterelnök emez újabb nyilatkozatának 
nemcsak megörül tünk, hanem illetékes helyen 
meg is tudakoltuk, hogy miben állnak a kormány 
által »megtett előzetes lépéseka. Válaszul ide 
iktat juk a vallás- és közoktatási minisztér iumnak 
f. évi szept. 12-én 35.G32. szám alatt »Valamennyi 
főtiszt, egyházi főhatósághoz« küldött következő 
á t i r a t á t : 

*Az ev. ref. hitv. lelkészség javadalmazásának ren-
dezése kérdésével óhajtván foglalkozni: tisztelettel van 
szerencsém a főtiszt, főhatóságot fölkérni, méltóztassék 
az egyházmegyéje (kerülete) területén létező, rendszere-
sített lelkészségek (plébániák), valamint a segédlelkészsé-
gek jelenlegi javadalmazását magában foglaló kimutatást 
készíttetni s azt mielőbb rendelkezésemre bocsátani. 

E kimutatásban minden egyes Önálló lelkészség 
megnevezése mellett felemlítendő lesz, hogy 

1-ször mennyi a lelkész (segédlelkész) évi kész 
pénzbeli fizetése, a stóla illetékeket és a papi bért is 
ide számítva ? 

2-szor hány hívet számlál az illető lelkészi község ? 

3-szor mennyi és miből áll a lelkészi földillet-
mény (papi telek)? 

4-szer a telek mívelésére kötelezvék-e a hívek 
vagy sem? 

5-ször a hol lelkészi telek nincs, élvez-e és mily 
illetményt a papi telek kárpótlásául?« 

A miniszter emez intézvényét olvasva, ön-
kénytelenül kitör belőlünk a sóhaj : Végre vala-
há ra ! Csakhogy az ország kormánya is belátta 
azt, hogy a papság anyagi helyzete ebben az 
országban javításra, még pedig gyökeres javí-
tás ra szorul. Végre va lahára ! Csakhogy a kor-
mány is foglalkozni kezd »a lelkészség javadalma-
zásának rendezése kérdésével.« Megindította ebben 
az i rányban az akciót, sürgősen kéri az egyházi fő-
hatóságot, hogy a »lelkészségek és segédlelkész-
ségek jelenlegi javadalmazását magában foglaló ki-
mutatás t elkészíttetni s a z t mielőbb rendelkezésére 
bocsátani« méltóztassék. íme tehát megtet te az 
ál lamkormány az első érdemleges lépést abban a 
nagy dologban, a mely a prot. egyháznak egyik 
legvitálisabb, legégetőbb kérdése : a lelkészi fize-
tések rendezésében. Rá lépett a r r a az útra, 
mely lelkészeinknek az úgynev. »közpapok moz-
galmad óta éjjeli ós nappali gondja, vágya, á lma: 
állami erővel is segíteni az Ínséges papság anyagi 
helyzetén. Ezzel a lépésével beismerte a magyar 
állam, hogy azt a prot. papságot, mely a ma-
gyar nemzeti létnek ós ku l tu rának a maga sze-
gényes eszközeivel is egyik leghívebb, legönzet-
lenebb ós legmegbízhatóbb munkása , nem szabad 
tovább nyomorban hagynia, hanem rongyaiból 
kiemelve, anyagi eszközökkel megerősítve, föl 
kell segíteni arra , hogy vallás-erkölcsi, kul turál is 
ós nemzeti magasztos hivatásának a magasabb 
igényeket is kielógítőleg megfelelhessen. Valóban 
itt az ideje, hogy a kormány végre valahára 
igyekezzék kiegyenlíteni azokat az égbekiáltó 
erő-aránytalanságokat , melyek a magyarországi 
vallás-lelekezetek lelkészségei között még az 
»uralkodó vallása rendszer korszakából kelet-



kezve, kiáltó igazságtalanságként fennállanak, hogy 
a mikor még az oláh, rácz, s más idegen ajkú 
vallásfelekezetek is milliók ós milliókra menő 
javadalmakat élveznek a magyar állam kegyéből, 
ugyanakkor a legmagyarabb, legnemzetibb egy-
házak lelkészei felerészben a szó teljes értelmé-
ben nyomorognak. És ideje volt végre valahára 
megkezdeni az 1848-iki törvényhozás által kibo-
csátott nemzeti nagy »váltó« törlesztését, melyet 
»elvében«, »szellemében«, »intentiójában« a leg-
újabb kormányok annyiszor magukénak vallottak 
s beváltani ígértek. Nagyon helyén van az állam-
tól, hogy ha némileg anyagilag is méltányolja 
a prot. egyházak ama tömérdek áldozatait, me-
lyeket számtalan iskoláikkal a magyar nemzeti 
kul tura ol tárára hordtak és most is hordanak, 
sokszor még szorosan vett egyházi és vallás-
erkölcsi szükségeik megrövidítésével is. És leg-
főbb ideje volt belátni azt, hogy a többnyire 
magyar nyelvhatárokon, idegen nemzetiségek 
szomszédságában : Erdély megyéiben, a Bánság-
ban és Felvidéken, Bihar-, Arad-, Szatmár- és 
más vegyes nemzetiségű vármegyékben nyomorgó 
prot. papságot (mert épen ezeken a helyeken 
van a legtöbb »insóges« lelkészi állás) az önfen-
tar tásér t való küzdelem erő- ós léleksorvasztó 
gondjaitól megszabadítani s hivatása teljesebb 
betöltésére segíteni nem csupán a protestántizmus 
iránti politikai méltánylat követeli, hanem a faj-
erősítő állami és nemzeti kötelesség is a leg-
sürgősebben parancsolja. 

Melegen üdvözöljük a nemzet kormányát e 
sokat ígérő, korszerű kezdemónyezéseért, s kér-
jük, sürgetjük, hogy minél előbb és minél sike-
resebben hajtsa végre a nemzeterősítő nagy kul-
tur-munkát, melybe belefogott. 

De az egyházkormányzóit is kérjük, hogy 
teljes erővel támogassák az állam jóakaratú tö-
rekvését. Készíttessék el és bocsássák rendelke-
zésére a kormánynak minél előbb ós minél pon-
tosabb kidolgozásban a lelkészi javadalmakról 
kívánt kimutatást. E tekintetben a most készülő 
»egyházi vagyonkönyvekcc nagy segítségökre lesz-
nek az egyházi főhatóságoknak. A kimutatások-
kal kapcsolatban fejtsék ki behatóan a kormány 
előtt azt, hogy a családfentartás ós gyermek-
nevelés gondjaival terhelt protestáns papság szá-
mára nem 600 frtos, hanem legalább 800 frtos 
kongruára van szükség, mit a magyar fajnak a 
nemzetiségek feletti kulturális ós politikai jogos 
elsőbbsége is megkövetel. Mutassák ki körül-
ményesen, hogy a közalap segélyével rendesen 
csak 600 fr t ra emelt kör- és missziói lelkész-
ségek irányadóul nem tekinthetők, mert ezt a 
csekély minimumot nem a jóakarat , hanem a 
kellő anyagi erő hiánya s a viszonyok paran-

csoló szüksége fogadtatta el a javítgatás ideig-
lenes cinosurájául. 

Másfelől az egyházi főhatóság a maga hatás-
körében is legyen rajta, hogy minden olyan 
helyen, a hol az anyagi erők még kellően ki-
használva nincsenek, a kormány által megindított 
íizetésrendezési akció alkalmából a lelkészi fize-
tések emeltessenek ós korszerűleg rendeztesse-
nek. Hajtsa szigorúan végre az egyházi törvény 
ama rendelkezését, hogy az egyházi tisztviselők 
közvetlen a hívektől sehol se szedjék a maguk 
fizetéseit. Vétesse országszerte gondos revízió 
alá a lelkészi díjleveleket s azokat jól megfon-
tolt vezérelvek szerint javíttassa ki, ha szükség, 
alakíttasa át. Nagy gyülekezeteket intsen, buzdít-
son, ha kell kötelezzen arra, hogy lelkészi vagy 
parokhiális körök alkotása által korszerűleg szer-
vezzék eklézsiájukat. Kis gyülekezeteket, ha geo-
gráfiái helyzet és más viszonyok engedik, társítás 
vagy affiliáció által igyekezzék megerősíteni. To-
vábbá a nem sokára elkészülő vagyonkönyvek 
által nyújtandó adatok és tényleges viszonyok 
tekintetbe vételével állapítsa meg akár egyház-
kerületenként, akár országszerte egységesen a 
lelkészi fizetés minimumát, melyen alól egy gyü-
lekezetnek se legyen szabad lelkészt választani. 
Szóval indítson akciót a maga részéről is a »lel-
készi javadalmak rendezése« érdekében. Ezek ^ 
nélkül az állam részéről nyújtandó anyagi támo-
gatás felhasználása sem lehet egészen okszerű 
és célravezető. 

Minclen esetre nagy és fontos kérdésben 
tette meg a kormány az első lépést. Midőn ezért 
tisztelettel üdvözöljük, egyszersmind az egyházi 
kormányzatot is bizalommal fölkérjük, hogy meg-
ragadva a feléje nyújtott segítő kezet, »viribus 
unitisa bölcsen, bátran ós gyorsan fogjon a mun-
kához. Használja föl a jó alkalmat a közegyház 
egyik legnagyobb sebének, a lelkészek csekély 
díjazásának gyökeres meggyógyítására. Elocláz-
hatlan szükség ez. Sürgeti a bekövetkező egy-
házi átalakulás, sürgeti a lelkészi pálya iránti 
vonzalom rohamos megcsökkenóse, sürgeti egy-
házunk hanyatló dicsősége visszaállításának a 
jelen nemzedékre váró kötelessége. 

Sz. F. 

Hajsza a protestánsok ellen.* 
Századok története tesz a magyar protestantizmus 

mellett tanúságot, hogy a haza, a nemzet ügyét el nem 
hagyta, hogy a joggal, törvénynyel, a haza érdekével ellen-
tétbe magát soha nem helyezte. 

* » M i n d e n n a p egy h a d ü z e n e t « c ímmel H o r v á t h Gyu la ország-
gyűlési képvise lő és egyházmegye i gondnok köve tkező f igye lemre 
mél tó ny i l a tkoza to t tesz a p r o t e s t á n s o k he lyzetérő l a Magyar Hir-
lap szept . 27-iki s z á m á b a n . 



Tűrt üldözést, hordott láncokat, szenvedett a kín-
padon és a bitón, talán többször azért, mert a hazát el-
árulni, a nemzet jogait föladni nem akarta, mint azért, 
mert a vallását, hitét meg nem tagadta. A magyar állam-
eszmét, a magyar nemzet nyelvét némettel, törökkel, ta-
tárral szemben védelmezte akkor is, a midőn már-már 
a nemzet jövőjében a hitet és a reményt saját fiai is 
föladták. 

Nem kért, de hozott a nemzetért, a hazáért áldo-
zatokat. Üldözőbe vették, kifosztogatták a protestáns egy-
házakat épen úgy, mint a híveket. 

Az a nagy magyar egyházi vagyon, melynek ren-
deltetése királyi alapítólevelek, törvényeink és országgyű-
lési végzések szerint legnagyobb részben a honvédelem, 
a nevelés és a tudományok ápolása vala, az eredeti célok-
tól elvonatván, ma a felekezeti szellem és az abstrakt 
felekezeti célok megvalósítására fordíttatik. A gazdag pro-
testáns családok vagy vagyonuktól fosztattak meg, vagy 
ha ehhez inkább ragaszkodtak, hitüket kellett vagyonuk 
megtartásáért megtagadni. 

A magyar nemességnek több mint kétharmada, a 
népnek több mint fele vala protestáns, templomait, egy-
házait, iskoláit, főtanodáit a maga áldozatkészségéből te-
remtette meg és tartotta fenn. Nem a gazdag katholikus 
hierarchiát veszem, hanem az annyira fölpanaszolt görög 
katholikusok és görög nem egyesültek érsekségeinek és 
püspökségeinek vagyonát, és úgy találom, hogy a nagy-
váradi román püspökség egyedül van kiterjedésre és ér-
tékre akkora, mint a mennyit az Erdélyi és Tiszáninneni 
szuperintendenciákban lévő egyházi vagyonnak összessége, 
a mi az ev. ref. felekezet kezén van, kitesz. 

Vádat vád után szórnak a magyar nemzetre és 
mégis a gör. egyesültek és nem egyesültek többet bírnak 
kétannyival e haza földéből, mint amennyi a két protes-
táns felekezetnek birtokában van, bírják pedig e vagyont 
magyar királyok alapítványaiból és a magyar alkotmány 
rendelkezéseiből. A protestáns egyházak vagyona dezolál-
tatott és a híveké elvétetett, pedig nem egyszer magyar 
királyok rendeletére és törvényeink ellenére. 

A hívek buzgóságából és áldozatkészségéből össze-
gyűjtött vagyonnal tartotta fenn a protestáns egyház a 
hazában a felvilágosodást, a tudományt, a hazaszeretetet, 
a keresztyéni jó erkölcsöket, legalább is olyan mértékben 
mint azt az óriási egyházi vagyonból tette a katholikus. 
A protestáns papság a civilizáció és tudományok terjesz-
tésében, a fölvilágosodás fáklyájával kezében, a tiszta 
erkölcsöket, a buzgó vallásosságot terjesztette hívei kö-
zött. A vallási türelmet hirdette és gyakorolta a más 
felekezetiekkel szemben. Míg azoknak papjai a világi ha-
talomban és a földi javakban dúslakodtak, addig a pro-
testáns pap nélkülözések között szakadatlan munkában 
és küzdelemben tölté el napjait. Megadta mindazt, a mi 
a nemzeté. 

A protestántizmus a földi javakért nem folytatott 
harcot, csak a hitért, a meggyőződésért küzdött a vallás 
és a tudomány fegyvereivel. Ezzel szemben hajdan ágyú-

val és puskával, karddal és hóhérbárddal fogták üldözőbe 
most meg hazugsággal, rágalommal és igazságtalansággal 
ostorozzák. 

Az egyházpolitikai reformok életbeléptetése a protes-
táns papot rövidíti meg első sorban az így is igen csekély 
jövedelmében, az ő úgy is igen korlátolt befolyása a 
családra csökken meg lényegesen. És mégis, míg az egy-
házpolitikai javaslatok napirenden valának, az izgatástól, 
az animozitástól a protetáns lelkészek egyházmegyei és 
kerületi gyűléseiken tartózkodtak legnagyobb mértékben. 

Míg valódi kultuszt űztek abból, hogy a protestán-
sokat türelmetlenséggel, gyűlölködéssel vádolják, addig 
mindent felhasználtak arra, hogy a felekezeti harc, a 
vallásháború valósággal kitörjön. A komáromi hamis vá-
dak, a protestáns világi és egyházi nagyok szavainak 
rosszakaratú elferdítése és elmagyarázása, mind megannyi 
kísérlet volt a béke megbontására. A klerikálisok közlönyei 
és az ezekkel rokonszenvező sajtó-organumok csak úgy 
kéjelegtek a protestántizmus elleni gyűlölet szításában és 
a protestánsok elleni inzultusok ismételt elkövetésében. 
Vegyétek a sajtó fentebb idézett orgánumainak közlemé-
nyeit nap-nap után higgadt és nyugodt bírálat alá és 
mondjátok meg, lehető-e a vallás, a meggyőzés és a józan 
fölfogás ellen indított, minden határokat túllépő hajszát 
büntetlenül elnézni és eltűrni? 

A protestánsoknak törvény által biztosított jogait 
az elkeresztelési kérdésben nemcsak nem tartották tiszte-
letben, de sőt a törvény végrehajtását, a nélkül, hogy 
annak meghozatalánál egyeüen kifogást is emeltek volna 
25 évvel később hamis ürügyek alatt megtagadták. Mikor 
pedig ezt elkövették, a protestánsok ellen emeltek vádat 
és ő ellenük indítottak háborút, mert a törvény végre-
hajtását követelni merték. 

Végtelen elbizakodásukban úgy vélik, hogy nem lesz 
bátorsága a magyar protestantizmusnak sem a rágalmak 
és orvtámadások visszautasítására, sem pedig a maga 
igazainak és jogainak megvédésére. 

A magyar állam jól fölfogott komoly érdekének a 
protestantizmus a maga felekezeti érdekeit mindig alá 
tudta rendelni, a nemzet és az egyház között mindig meg-
találta az érintkezési pontokat és soha nem kereste a 
meghasonlásra vezető, az összeütközést fölidéző ellentéteket. 

Az a szegény protestáns pap, ki a mindennapi meg-
élhetésért nap-nap után kétségbe esett küzdelmet folytat, 
szó nélkül hozza meg az áldozatot, melyet a reformok 
életbe léptetése maga után fog vonni. Nem számítgatja 
veszteségét, nem alkudozik kárpótlása fölött, teljesíti köte-
lességét. Nem panaszol, nem vádol, nem keres szövetsé-
gest, nyíltan, őszintén viselkedik a hívekkel és a nemzettel 
szemben. 

És mégis nincsen nap, a melyen protestánst és zsidót 
szidalmakkal, gyanúsításokkal ne illetnének, csak azért, 
mert vallási, felekezeti érdekeiket a hazának alárendelik. 

Olvassák el lapjaikat, hallgassák végig papjaiknak 
egyházi szónklatait, kísérjék figyelemmel tanácskozásaikat 
és mondják meg őszintén, hogy nevezhető eljárásuk egyéb-
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nek mint a legsivárabb fölhívásnak a vallási és felekezeti 
háborúra. Nyíltan hirdetek, hogy a nem katholikust a köz-
élet mezejéről ki fogják szorítani, belenyúlnak a családi 
életbe és széttépik a keresztyén vallás nevében a nőt és 
férjet, a szülőt és gyermeket összekötő gyöngéd szálakat. 
Harcot, gyűlölséget visznek be mindenüvé, ahová befolyá-
suk és hatalmuk elér és mindezt, teszik a vallás, a hitelv 
és Jézus nevében. 

Mi meg a haza, a törvény és a szabadság nevében 
fölveszszük a küzdelmet nem a katholikus hitelvekkel, 
nem a katholikus felekezettel, hanem azokkal, kik ezen 
jelszavak leple alatt a magyar állam és a katholikus 
egyház közötti 800 éves békét állami fennállásunk ezre-
dik évében meg akarják zavarni. 

Ha Isten és nemzet velünk, ki ellenünk? 
Horváth Gyula. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolapolitika a gimnáziumban. 
II. 

Mikor még nem szakszerűen képzett, tehát nem ok-
leveles tanárok vezették gimnáziumainkat: álkor nem 
volt, most pedig van tankönyvmonopolium. 

De talán csak nem azért van most tankönyvmono-
polium, mert most szakszerűen képzettek, oklevelesek a 
tanárok ? . . . 

Nem ám! . . . én ilyen tételt nem állítok fel. 
Hanem akkor azért nem volt tankönyvmonopolium, 

mert akkor minden tanár azt a tankönyvet használta, 
a melyiket jónak találta . . . s ha egyiket sem találta 
jónak: készített maga »studium«-ot és használta azt. 
Most pedig a gimnáziumoknak hatóságok készíttetik és 
áruitatják a tankönyveket s mindannyian megkövetelik 
tanáraiktól, hogy más tankönyvet ne használjanak a növen-
dékek. 

Nem is használnak, nagy keserűségére a szüléknek, 
gyötrelmére a növendékeknek, bosszúságra önmaguknak. 

Nem rég találkoztam egy olyan édes apával, a kinek 
három fiú gyermeke van s ezek közül a legkisebbik is 
középiskolai tanuló volt már a mult iskolai évben. 

Ez az édes apa panaszolta nekem, hogy mind a 
három íia jeles is és jeles volt mindég minden tantárgyból, 
csak a latinból nem bírták megszerezni ezt az osztály-
jegyzéket. 

Velők, közelükben voltam — úgymond — mikor 
tanultak. Két, három tantárgy tanulására sem fordítottak 
több időt, mint a latinra, egyet sem tanultak olyan nagy 
erőfeszítéssel, mint a latint. Meg is tanultak egyes lec-
kéket a legpontosabban. De mikor arra került a sor, hogy 
a több ízben megtanult egyes részletekből összefüggő egé-
szet alkossanak : ezt megtenni nem volt elegendő erejök, 
mert azok a részletek összefüggő egészszé sehogysem 
illeszthetők egybe, sehogysem passzolnak azok. 

Az a latin nyelvtan igazán egy tömkeleg, melyek 
belsejéből a tanár által kezébe adott Ariadne-fonal segít-
ségével sem képes kijönni a gyermek. Az a latin nyelv-
tan gordiusi csomó, melyet még a tanár is karddal vág 
ketté, de kibontani nem képes ö sem. 

És mégis ezt használja! . . . miért? . . . mert úgy 
parancsolja az ő felsőbb hatósága. 

Hát ez miért parancsolja úgy ? . . . kérdeztem az 
édes apát. Azért — kaptam feleletül — mert az tankönyv 
sok ezer frtot jövedelmez a tulajdonos felsőbb hatóságnak, 
ez esetben az államnak, mert állami gimnáziumba jártak 
és járnak annak az édes apának a gyermekei. 

E tekintetben azonban a hitfelekezeti középiskolák 
sem képeznek mindenben erős kivételt. A tankönyvmono-
polium az anyagi haszonért, a hitfelekezeteknél is meg-
van kivétel nélkül 

És ez nem jól van így, mert azt megállapítani, 
hogy melyik a jó tankönyv, csak a tudomány és a peda-
gógia van hivatva. Annak meghatározása, hogy milyen 
a jó tankönyv, csak a tudomány és a pedagógia jogkö-
rébe tartozik. Ennek meghatározása nem lehet sem a 
kultuszminiszter, sem az érsekek, pátriárchák és püspökök, 
sem az egyházkerületek, szóval sem az állam, sem az 
egyház joga. 

Hogy ez így igaz és helyes: ennek bizonyítására 
csak azon tankönyvekre mulatok, melyeket a történelem 
tanárainak kezébe adnak az egyházak, hitfelekezetek. 

Ezek a tankönyvek mind hitfelekezeti érdekeket és 
felfogásokat szolgálnak, s így nem tesznek hasznos szol-
gálatot magának a történetnek. 

A ki történelmet ír, annak hitfelekezeti érdekek, 
felfogások nyomása alúl ki kell magát szabadítnia. Egy 
uralkodót kiemelni s égig magasztalni pl. csak azért, 
mert kedvezett a római katholika egyház, vagyis a hier-
archia érdekeinek, egy másikat meg lenyomni, sőt gya-
lázni csak azért, mert jogara alatt tért foglalt a protes-
tántizmus . . . nem história, hanem meghamisítása a tör-
ténelemnek. 

Egy világi történetíró sohasem állhat a hit, hanem 
álljon csupán a tudás alapján. Neki nem hinnie kell, 
hanem tudnia. Magát a történetet írja meg és hitregét 
ne írjon soha. Ne írjon semmit, a mit csak hisz, hanem 
írja csak azt, a mit tud. 

Minden világi történetíró pedig, a ki hitfelekezeti 
érdekek szolgálatában áll, többé-kevésbé hitregével szövi 
át a történetet. 

Azzal folytassuk azért gimnáziumainkban az iskola-
politikát, hogy vegyen kezébe korbácsot az igaz tudo-
mány és verje ki a tudás templomából azokat a tankönyv 
árusokat, a kik ilyen írók által készített tankönyveket 
árulnak ott, a hitfelekezeti monopólium árúasztalán! . . . 

Kemény beszédek ezek. Talán visszatetszőnek, sőt 
túlzottnak is tetszik az itt és a múltkor rajzolt kép? . . . 
Nem tehetek róla. Én az élet, a tapasztalat és az igazság 
embere vagyok, s a hegyes plajbásznak ott a tanár kezé-



ben, s a tankönyv monopóliumnak a tanárok asztalán 
engesztelhetetlen ellensége minden időben. 

Folvtassuk tehát az iskolapolitikát a gimnáziumban 
úgy, hogy töröltessék el a tankönyv monopólium. 

Inkább vessző legyen a tanár kezében, mint hegyes 
plajbász, inkább írott studiumot használjon a tanár, mint 
nyomtatott rossz tankönyvet. 

Ez az én meggyőződésem! . . . 
Nagy megelégedésemre fog szolgálni, ha az ellen-

kezőről meggyőzni vállalkozik valaki. 
Csakhogy meg is győzne aztán! . . . 

III. 
Mikor még nem szakszerűen képzett, tehát nem 

okleveles tanárok vezették a felekezeti gimnáziumokat: 
a felügyeletet egyedül és kizárólag az az egyházközség 
gyakorolta, amelyiké volt a gimnázium. 

És . . . édes jó Istenem! — milyen volt ez a fel-
ügyelet ! 

Öt éven át voltam tanár a hatosztályú nagyszalontai 
gimnáziumban s ezen idő alatt soha sem az egyházme-
gye, sem az egyházkerület képviseletében s megbízásából 
senki sem jelent meg tantermeinkben. 

Hárman voltunk csak tanárok s így nem volt szük-
ség igazgató-tanárra sem, Az egyháztanács iskolatanácsot 
választott néhány férfiú személyében a maga kebeléből, 
a kik — élükön az egyik lelkészszel gyakorolták a fel-
ügyeletet. 

Évenkint kétszer tartattak közvizsgák az egyház-
tanács gyűléstermében. Minden közvizsgát »szigorlat« 
előzött meg, a melyben — két-három iskolatanácsos kísé-
retében — mindig megjelent az iskolatanács elnöke. A 
közvizsgákon már ezeken kívül szülék és városi taná-
csosok is jelentek meg. 

Az iskolatanácsnak volt egy olyan tagja is, a ki 
annak idejében kivégzett két-három osztályt a helybeli 
gimnáziumban s ezáltal felvitte az Isten az ő dolgát egé-
szen a »tensúr«-ságig. Ő tehát, ha egyébhez épen sem-
mitsem, a »diák szó«-hoz értett mégis valamit. És 
hogy megmutassa, miszerint ő csakugyan ért a diák szó-
hoz s hogy bebizonyítsa, hogy ő nem hiába viseli a díszes 
»iskolátanácsos« címet, az első vagy második osztály 
valamelyik felelő növendékéhez nagy kedvteléssel intézett 
ilyen kérdéseket: »mondd meg nekem fiam, hogy a »toll«-at 
hogy hívják d i á k u l ? . . . A gyermek felelte: penna. Hát 
a »vaj«-at? . , . A gyermek mondta: butirum. No most 
már azt mond meg, hogy hogy lesz diákul »tolvaj ?« . . . 
Fur, furis. . . mondta a gyermek. Nem úgy lesz, nevetett 
a censor, mert így lesz: pennabutirum. Szerette megkér-
dezni azt is, hogy hát a »kútkolonc«-ot hogy hívják 
diákúl ? . . . Ezt már csak ő tudta, de senkinek sem fe-
dezte fel a titkot. 

Majd, mikor a V—VI. osztálybeliek a mithologiából 
felelve, egy közülök a »Cerberus* szót mondotta ki, hogy 
megmutassa, miszerint ért a felsőbb osztályok tantárgyai-
hoz is, ilyen kérdést intézett előbbi cenzorunk a felelő-

hez: »mond meg nekem fiam, hogy ki volt a Cerberus 
kutyája ?« . . . Et sic porro. 

Csak azt jegyzem még meg, hogy mikor a mathe-
zisre és a fizikára került a sor: az elnökön kívül min-
denki a szomszédjával beszélgetett s a tanáron kívül más 
sohasem kérdezett volt. 

Akkor tehát, mikor én tanár voltam, IV—VI. osz-
tályú gimnáziumban nem volt még igazgató-tanár sem, 
s a gimnáziumot féntartó egyházközségen kívül sem az 
állam, sem az egyházkerület felügyeletet nem gyakorolt 
semmiben és semmiféle alakban sem, az ilyen gimná-
ziumok felett. 

Most már minden gimnáziumban van igazgató-tanár, 
minden gimnázium kormányzását vezeti a helyi gimná-
ziumi igazgató-tanács, a főfelügyeleti jogot gyakorolja az 
állam részéről a tankerületi főigazgató, az egyházkerület 
nevében eddig gyakorolta a községi iskolai felügyelő-
tanács elnöke, jövőre pedig az egyházkerület által válasz-
tandó felekezeti tankerületi főigazgató fogja az egyház-
kerületet képviselni. 

Állapodjunk meg itt és elmélkedjünk elfogulatlanúl 
e roppant fontosságú tárgy felett. 

A helyi gimnáziumi igazgató-tanács tagjai között 
mindenütt ott vannak a gimnáziumot fentartó egyház-
község lelkészei. Ezek közt vannak bizonyára hírneves 
szónokok, írók, tudósok, de olyan nincs sehol csak egy 
sem, a ki egy főgimnázium minden tantárgyában annyira 
jártas volna, mint a milyen jártasok azok az ott mű-
ködő szaktanárok. 

Van-e, lehet-e pedig valami méltánytalanabb, valami 
természetellenesebb, valami jogsértőbb, mint ha a keve-
sebbet tudó tétetik a tudásban ítélő-biróvá a többet tudó 
felett ? . . . 

A helyi gimnáziumi igazgató-tanács többi tagjai 
ügyvédekből, orvosokból, városi főjegyzőből, főkapitány-
ból, árvaszéki előadóból stb. választatnak. Ezek közt is 
vannak a maguk szakmájához kitűnően értő jeles embe-
rek, de olyan nincs s nem is lehet csak egy is, a ki a 
tudás tekintetében csak a lelkészekkel is vetekedhetnék. 

Ezeket tenni tehát egy főgimnázium tanári kara, 
vagyis a szaktudósok felett egyetemes ítélő-birákká: még 
nagyobb méltánytalanság, még természetellenesebb, még 
jogsértőbb az előbb említett esetnél is. 

A helyi gimnáziumi igazgató-tanács ezek szerint 
nem követelheti magának azt a jogot sehol, de sehol, 
még Debrecenben és Budapesten sem, hogy a főgimná-
ziumi tanárkar működésének milyensége, eredménye felett 
ítélő-biró, szóval hogy igazgató legyen. 

Ha köveli és ezt a jogot tettleg gyakorolja is: nem 
tudja mit követel és mit gyakorol; szóval nem tudja, hogy 
mit cselekeszik. 

A helyi gimnáziumi igazgató-tanács szerintem csak 
kormányzási teendőket végezhet, de a gimnázium szel-
lemi ügyeit nem vezetheti, a tanítás eredménye felett 
hozzáértőleg, tehát elfogadhatólag ítéletet sehogyse mondhat. 

Ha a jog és igazság határán belül akarunk ma-



radni: ki kell mondanunk, hogy a tanár működését hozzá-
értőleg, tehát elfogadhatólag csak tanár ellenőrizheti; tanár 
lanításának az eredményét csak tanár bírálhatja meg. 
Ki kell mondanunk, hogy az igazgató tanárt is ne a helyi 
igazgató-tanács válaszsza, hanem a tanárkar; a tankerü-
leti főigazgatót pedig ne az egyházkerület alkotó tagjai 
válaszszák, hanem a tankerület gimnáziumainak Összes 
tanárai. 

A tudomány olyan, mint a gyémánt. A gyémántot 
csak gyémánttal lehet csiszolni, a tudományt pedig csak 
tudománynyal lehet helyesen mérlegelni. 

Miből következik, hogy tanárt csak tanár ellenőriz-
het s tanár működése felett hozzáértő ítéletet tanár hoz-
hat legtermészetesebben és leghelyesebben. 

Végezzük tehát az iskolapolitikát a gimnáziumban 
úgy, hogy az igazgatók és a főigazgatók, sőt átalában 
és kivétel nélkül mindenféle felügyelők csak tanárok lehes-
senek itt s ezeket egyedül tanárok választhassák minde-
nütt, kivétel nélkül. 

Agya, 1894. szept. hó. Nagy Sándor, 
evang . r e f o r m , lelkész. 

A budapesti ág. ev. főgimnázium. 
Nagy erő a protestáns szellem. A semmiből teremt 

templomokat, iskolákat és virágzó egyházakat. Honnan 
ez az erő ? — kérdezik gyakran a másfelekezetü embe-
rek. Pedig a dolog nyitja egyszerű. »Ha hitetek van, még 
a hegyeket is elmozdíthatjátok helyökről« •— tanította 
Jézus. 

Igen, az erős hit, a vasakarat, a szívós kitartás, a 
csüggedetlen bizalom hihetetlen erőt önt az ember tag-
jaiba. Csak akarni kell — és minden sikerül. A mi a 
lánglelkű WimmerneJc sikerült falun, azt Budapesten, az 
ország szívében, megteremtette a fáradhatatlan, áldott-
lelkű Székács József. 

Székács templomot, népiskolát és főgimnáziumot 
teremtett a budapesti ág. evang. egyház részére — a sem-
miből. Ma már az elemi népiskolát polgári leányiskola 
egészíti ki. Az intézetekben kitűnő tanerők működnek, 
a kik országos jóhírűvé emelék ezeket az iskolákat. Pedig 
a városokban, főleg azonban a székes fővárosban, sokkal 
nehezebb helyzete van az egyház férfiainak. Falun köz-
vetlenebb az érintkezés, a hitélet is erősebben lüktet, az 
érzés is melegebb. Városon nagyobb a kenyérkereset utáni 
hajsza, erősebb az életküzdelem. Falun az ideálizmus győz 
a reálizmus fölött, városon a reálizmus az úr, az ideáliz-
mus alig lézeng. De az erős akarat nem ismer akadályt 
sem falun, sem városon. Wimmer és Székács — egészen 
ellentétes viszonyok között — fényesen megmutatták, hogy 
mit ér az Istenben vetett erős hit és bizodalom. 

Székácsnak különösen nagy öröme telt a Deák-téri 
ág. ev. főgimnáziumban. Nagyhírű tanárokat nyert meg 
az iskola számára. A megboldogult, jószívű Borner Jó-
zsef, európai nevű tudós volt, a néhai Szénássy Sándor 
latin könyveit manap is használják az iskolákban, a ki-
váló ..esthetikus: Greguss Ágost ebből a gimnáziumból 
lépett az egyetemi kathedrára. Kívüle még tudtommal 
dr. Heinrich Gusztáv, Seholtz Gusztáv, dr. Petz Vilmos stb. 
kerültek az ág. ev. főgimnáziumból az egyetemre. Elischer 
József" erdélyi tankerületi főigazgatóvá, Berecz Antal, 
állami felsőbb leányiskolái igazgatóvá, Mauritz Bezsö, 
reáliskolai igazgatóvá, Torkos László, állami felsőbb leány-

iskolái tanárrá, Jónás Jeínos, kereskedelmi akadémiai igaz-
gatóvá lépett elő, dr. Fröhlich Róbertet a M. T. Akadémia 
főkönyvtárnokává választották stb. 

A mostani tanári kar élén, mint igazgató, a nagy-
nevű bölcsész: Böhm Károly áll, ki philosophiai munkái-
val már többször lekötötte a közfigyelmet. Az öreg Batiz-
fálvy István a régi lelkesedéssel és kimeríthetetlen, szív-
jósággal, szeretettel tanítja az ifjúságot. Az irodalom terén 
is maradandó érdemeket szerzett számos történeti és föld-
rajzi tankönyveivel. A hatvanas években kitűnő vallásos 
népies irataival tűnt föl, melyeket még most is szívesen 
olvas a protestáns falusi nép. Lehr Albert az Arany 
»Toldi<-jának híres magyarázója. Góbi Imre számos 
magyar munkát írt. Weber Rudolf, Svoboda István, Seholtz 
Albert a gyakorlatban megedzett paedagogusok, a kik a 
tollat is jól forgatják. Seholtz Albert földrajzi tankönyvei 
a legelsők sorában foglalnak helyet. Az összehasonlító 
földrajz szelleme szól minden sorukból s az író ügyes 
módszere valóban meglepő. Ulbrich Sándor, dr. Hittrich 
Ödön, Ráth Arnold, Rátz László, dr. Tóth Kálmán és 
dr. Betz Gedeon mind nagy reményekre jogosító fiatal 
tanárok. 

Székács nagyon jól tudta, hogy csak anyagilag független 
tanárok szentelhetik magukat testestől-lelkestől az ügy-
nek s kiművelhetik magukat egyfelől alapos tudóssá, más-
felől kitűnő paedagogussá. Igyekezett azért tisztességes 
fizetést juttatni a főgimnázium tanárainak. Budapesten 
azonban napról-napra drágul az élet. Az egykori meg-
felelő fizetés a megváltozott viszonyok között kevésnek, 
nagyon is csekélynek bizonyult. Az egyház a saját ren-
des jövedelméből nem tudta a tanárokat kellően fizetni 
s kénytelen volt állami segélyért folyamodni. 

Hova lett a Székács korabeli buzgalom és hit? Azt 
hiszem, még most is él a régi protestáns szellem, mely 
tettekben szokott nyilvánulni. Csak fel kellene rázni. Sok 
gazdag protestáns él Budapesten, a kik tudnának is, akar-
nának is áldozni az egyház oltárán. Jól tudják, hogy ez-
által egyszersmind a haza oltárán is áldoztak, mert nálunk 
a haza és az egyház oltára összeesik. Kéler Napoleon 
ezreket adott már egyházi és iskolai célokra és annyiszor 
adta jelét igaz protestáns érzületének, hogy mintaképül 
állíthatjuk oda a jelen nemzedéknek. 

Nem hiszem, hogy ne találkoznék Budapesten húsz 
gazdag evangélikus ember, a kiknek mindegyike ötezer 
forintos alapítványt tegyen az ev. főgimnázium javára. 
Csak álljon egy ügy buzgó, lelkes ember a mozgalom élére 
és rövid idő alatt összehoz százezer forintot. Saxlelmerék 
— a fáma szerint — 80.000 frtot költöttek a kongressusi 
tagok megvendégelésére. Hát az ev. főgimnázium virág-
2j£íScI? cl hazai ifjúság testi-lelki nevelése nem sokkal üd-
vösebb és pártolásra méltóbb dolog-e? Erre ne akadna 
ember-barát? Hisz a vendégség akár milyen fényes, csak 
pillanatnyi hatású. De a ki a kultura oltárán mutatja be 
áldozatát az Úrnak, az örökéletűvé lesz, az unokák szájról 
szájra adják tovább annak a nemes férfiúnak a nevét, a 
ki jóltevőjük volt. Neve fényleni fog mint a csillagok az 
égen és melegíteni, mint az áldott nap. 

Az ev. főgimnázium részére százezer forintot kellene 
összerakni s mint örökös alapítványt gyümölcsöztetni a 
tanári fizetések javítására. Öt százalékos kamatoztatás 
mellett évi ötezer forint állna az egyház rendelkezésére, 
melyet 18 tanár fizetésének javítására fordíthatna. Körül-
belül évi négyszáz forint jutna egy-egy tanárra. Ha azt 
akarjuk, hogy mintagimnáziumunk legyen, akkor minta-
fizetést is kell adni a tanároknak. Az egyház fizesse az 
ö hü munkásait jobban, mint az állam. Különben az állam 
elszedi tőle a legjobb munkaerőket. 



A tanító és tanár fizetését soha sem szabad sokal-
lanunk. A mit rájuk költünk, az bőven visszatérül. A 
rosszúl fizetett tanár anyagi gondjai miatt elégedettlenné 
válik, kedélye elfásul s elégedetlen, közömbös embereket 
nevel. Az anyagilag független tanár ellenben pezseg az 
életörömtől, a tudományszomjtól s lelkesedésével magával 
ragadja az ifjúság fogékony lelkét. Csak lelkes tanárok 
nevelhetnek minden szépért és jóért hevülő nemzedé-
keket. 

A budapesti ág. ev. főgimnázium kara úgy a múlt-
ban, mint a jelenben példaképül állítható a tanférfiak elé. 
Szakképzettségük és ügybuzgalmuk országosan elismert. 
Az iskolai szellem egészséges. Fegyelem, rend, tisztaság, 
szorgalom, kötelességérzet, igyekvés főleg azok az eré-
nyek, melyekhez a tanulókat következetesen szoktatják. 
A tanárok szigorúak, de igazságosak. Ebben áll a hatal-
muk. Az igazságos szigor előtt meghajlik a zabolátlan 
elem és tisztelettel tekint felé a szelídebb lelkű is. 

A tanári kar áldásos munkája már meg is termette 
gyümölcsét. Számos jóravaló, hasznos polgárt nevelt a 
hazának, közülök nem egy országos nevet szerzett ma-
gának. De az egész tanári karra a leghízelgőbb és leg-
szebb bizonyítványt a tanítványok hálaérzete nyújtotta. 
Az 1893. év junius elején ugyanis a főgimnázium azon 
tanulói, a kik 1883-ban érettségi vizsgálatot tettek, össze-
gyűltek a régi VIII. osztályú terembe, ott leültek az iskolai 
padokba, imádkoztak mint hajdan és hétszáz koronás 
alapítólevelet adtak át az igazgatónak, melylyel a főgim-
náziumi tanulóifjúság részére ösztöndíjalapot vetettek meg. 
A derék tanítványok megérdemlik, hogy nevüket följe-
gyezzük: Dr. Politzer Alfréd, dr. Mayer Ernő, dr. Kelemen 
Lajos, dr. Polner Ödön, dr. Vályi Sándor, dr. Keresd-
szeghy Gyula, Széesi (Schönberg) Pál, Dohman Miklós, 
Dubez Károly, budai Golgberger Andor, Keményfi Géza, 
Lleischl Róbert, Kesselbauer Ödön, Smidt Márton, Haas 
Endre, dr. Schlichter Frigyes. 

íme, még sem halt ki a régi erkölcs. A lélek jósága 
halhatatlan. Nemzedékről nemzedékre száll az és nemes 
tettekre indítja az utódokat. Csak járjanak szerteszét az 
apostolok, tüzes beszédök hadd gyújtsa lángra a híveket! 

Az ág. ev. főgimnáziumnak különben számos ösz-
töndíj-alapja van s így évenként számos szegénysorsú, 
de igyekvő, szorgalmas és tehetséges tanulót gyámolíthat 
a tanulásban. A tanári kar buzgósága nagyszerű segélyzö 
(gyesiiletet szervezett, melynek már több ezer forintnyi 
tőkéje van. Rendkívül áldásos tevékenységet fejt ki ez 
az egyesület. A szegény tanulók helyett kifizeti a beiratás-
díjat, a tandíjat, írószereket szerez be a számukra, ruházza 
a ruhátalanokat, segélyt nyújt a betegeknek és karácsonyi 
ajándékkal lepi meg az árvákat. Igazán bibliai szellemű 
működés. 

A tanarok mindenre kiterjedő figyelme tanári árca-
alapot is teremtett. Több ezer forintot halad meg már ez 
az alap is, annyira, hogy a jövője biztos alapon nyug-
szik. Az elhalt kollégák hátramaradt kiskorú árváit gyá-
molítják az alap kamataiból. Valóban krisztusi szeretetre 
valló intézmény. 

Ha fölemlítem még, hogy a főgimnáziumnak gazdag 
tanári és ifjúsági könyvtára jól berendezett tanszertára, 
virágzó ifjúsági dalköre és önképzőköre van; ha meg-
említem, hogy a tanári kar az ifjúsággal együtt részt vesz 
minden hazafias mozgalomban: ügy eléggé nem ismer-
tettem az iskola belső életét. 

Az elmúlt tanévben számos ünnepélynek voltak 
részesei tanárok és tanulók egyaránt, Ilyenek voltak: az 
év megnyitó- és bezáró ünnepélye Ráez László és dr. Tóth 
Kálmán tanárok székfoglalója, a reformáció évfordulójá-

nak ünneplése, Jókai Mór ötvenéves írói jubileuma, már-
cius 15-e, dr. Klamarik János miniszteri tanácsos jubi-
leuma, végül a Kos,uth Lajosért tartott gyászünnepély. 

Kossuth ravatalára díszes koszorút helyezett a tanári 
kar és ifjúság egyaránt, résztvettek testületileg a temetésen 
és a nagy államférfiú szobrára közel háromszáz forintot 
gyűjtöttek. 

Az iskolai ünnepélyek rendkívül nagy szerepet ját-
szanak a nevel ve-tanítás terén. Az ág. ev. főgimnázium 
tanári karánakpaedagogiai képzettségét, hivatásának magasla-
tát épen ezek az iskolai ünnepélyek is fényesen bizonyítják. 

A szülőknek is adunk ezek által több alkalmat a 
tanárokkal való érintkezésre s így közelebbi összekötte-
tésbe kerül egymással az iskola és a szülői-ház. A kettő-
nek együttes munkásságára van szüksége a hazának és 
az egyháznak egyaránt. Az iskola tartja fenn a társadal-
mat és a társadalom az iskolát. Alapítsunk mentől több 
jó iskolát és azonnal jobb társadalmat kapunk. 

Ha sok olyan mintagimnáziumunk volna, mint a 
budapesti ág. ev. főgimnázium, akkor nem félteném a 
jövő generációt. De mikor ezt az egy gimnáziumot sem 
tudta föntartani az egyházközség! Szedje össze minden 
erejét és őrizze mint a szemefényét ezt az iskolát, a mely 
oly nagy érdemeket szerzett eddigelé hazai közoktatás-
ügyünk történetében. Ne felejtsük a nagy philosoph-költő 
intelmét: 

»Küzdj és bízva bízzál!« Böngérfi János. 

T Á R C A . 

A protestáns prédikáció eszményképe. 
V. 

Istennek a Krisztusban megjelent kegyelmét lelkünk 
legjobb erőiből hirdetjük. Tehát legjobb tudományos ké-
szültségünkkel és szónoki képességünkkel, legteljesebb 
hitünkből és legegyénibb, legsajátabb meggyőződésünkből. 

A tudományos ismeretek szükségére már többször 
utaltunk, de utal a papi állás múltja és természete is. 
A müvelődéstörténelem tanúsága szerint hosszú időn át 
azt lehet mondani, egész a legújabb időkig a papok vol-
tak a tudományok és ismeretek legfőbb birtokosai és ter-
jesztői mindenütt. A próféta szava: a papnak ajkai őrzik 
a tudományt. Maiak. 2, 7. nemcsak első, szűkebb jelen-
tésében : az Úr akaratának és igéjének ismeretére, hanem 
tágabb értelemben, a speciális tudományokra vonatkozó-
lag is igaz. 

Az újabb időkben azonban a helyzet lényegesen 
megváltozott, a mennyiben a tudomány általában nemcsak 
hogy kiszabadult a vallás vezetése alól, hanem sokszor 
dajkája ellen is támad. Ámde azért az új helyzet nemcsak 
hogy feleslegessé nem teszi, de sőt még inkább megkí-
vánja — egyrészt a védelem, másrészt a hatás, végett, 
hogy a vallás szolgái is műveljék a tudományok világi 
ágait. Mert az ige prédikálásához nem elég csupán a 
vallásos ihlet, hanem sok tudás is kell és pedig annál 
nagyobb mértékben, minél nagyobb hallgatóink művelt-
sége. Igy volt ez az apostoli korban is. A zsidók között 
az egyszerű tanulatlan halászok és vámszedők is hatással 



prédikálják az igét, de már a görögökhöz és rómaiakhoz 
egy Pál küldetik, ki előtt nem ismeretlen azok művelt-
sége. Enélkül nem is lett volna képes elvégezni a nagy 
munkát, mely reá bízatott. Mi sem tudjuk, ha a művelt-
ségnek azt a fokát, melyet korunk és állásunk megkíván, 
el nem tudjuk érni. A régi prot. papok encyklopaedisták 
voltak. A tudományok mai állása mellett ilyenek mi nem 
lehetünk, de nem is várja tőlünk senki sem. Azt azonban 
igen, hogy igehirdetésünkből tükröződjék ki egy olyan 
müveit embernek szelleme, a ki a tudományok általános 
eredményeit ismeri és tudja szent céljára használni. A mi 
pedig a saját szakmáját, a theologiát illeti, ebben legyen 
teljesen jártas és otthonos. Ezt megkívánja az igehirdetés 
hitele és méltósága. 

Pedig e nagy tekintetben nálunk épen nem kielégítő 
a helyzet. Papjainknak egy igen tekintélyes percentje még 
a theologiában is megelégszik azzal az elméleti ismerettel, 
a mit az akadémiai cursuson nyert, pedig ez csak az 
utat és módot mutatja meg, hogyan kell tovább halad-
nunk. Ez a tudomány az évek számával mindig kevesebbre 
zsugorodik össze, úgy, hogy bizonyos idő múlva a magyar 
papok jó részének nincs annyi theol. ismerete, mint egy 
közönséges angol prot. embernek. 

Ez nagyon rosszul van így. Ide vezethető vissza 
részben a prédikációk élettelensége és gondolatszegénysége. 
A szorgalmas tanulmányozás eredménye a theologiában 
is, mint a tudományok minden ágában, a fogalmak helyes-
sége, az eszmék és gondolatok tisztázott, rendszerezett 
volta, továbbá egy csomó új gondolat, új eszme, melyek 
a studirozás, a bibliával, dogmatikával vagy történelemmel 
való gyakori és rendszeres foglalkozás közben merülnek 
fel, és pedig annál nagyobb számmal és találóbban, minél 
mélyebbre megyünk. Ezek olyan természetűek, hogy csak 
a saját produkálás által termékenyek és életképesek, míg 
mástól részben át sem vehetők, részben az átvételnél 
élettelenekké válnak. Ezekből érthető meg, miért válik 
egy-egy textus oly mélylyé és sok oldalúvá azok szájá-
ban, kik a theologiával rendszeresen foglalkoznak. Innen 
érthető meg, hogy az ilyenek miért tudnak oly könnyedén 
és mégis tisztán, szabatosan és önállóan beszélni. 

Ezért kívánom én a theol. tudományok szorgalmas 
studirozását minden egyes prédikátortól. Nem magáért a 
tudományért, mert hiszen ez mint ilyen közvetlenül soha 
sem érvényesülhet a prédikációban, hanem csak közvetve, 
hatásában. Hogy egy hasonlattal éljek, olyan ez a prédi-
kációra, mint a zöldség a levesre nézve. Benne fő az 
ebben, hogy íze benne maradjon, de maga aztán eltávo-
líttatik. A tudományos theologiát, mint ilyent, kathedrára 
vinni helytelen dolog. Úgy nogy azt a szokást, mely egy 
időben a prot. egyházban általánosan megvolt, a holland 
kálvinistáknál ma is előfordul, hogy t. i. a prédikáció 
kezdetén a textus felett egész tudományos exegetikai, 
isagogikai vagy dogmatikai fejtegetésekbe és összehason-
lítgatásokba bocsátkozik a prédikátor, nem tartom helyén 
valónak, mert a gyülekezet általános értelmi színvonalát 
mindig meghaladja. 

A tudományos készséghez aztán járuljon kellő szónok-
lati érzék a szép és érthető külalak és előadás iránt. A 
homilia épen azért vett fel rhetorikai és aesthetikai ele-
meket, hogy e tekintetben is megállja helyét a kor ízlése 
szerint. Ma, a midőn a legutolsó falusi képviselő testület 
gyűlésén is szónokolnak, nagy hiba volna ennek hiánya 
a kathedrában. Főleg az egyszerűbb elem helyez erre 
nagy súlyt, a belső érték háttérbe szorításával, míg egy 
művelt ember, ha a tartalom épületes, a csupán érthető 
és félszegségektől ment előadással is megelégszik. Töre-
kedjék a pap itt is annyira, a menyire csak legjobb ere-
jéből telik. Ha papjainkat e tekintetben valamire figyel-
meztetni kell, az első sorban a természetesség, mely 
sokszor hiányzik előadásukból. Egyébként szónoki tem-
peramentumok nem vonható kétségbe. 

De a tudományos készültség és szónoki ügyesség 
magában még épen nem elég. Találóan mondja Basser-
man: »Mit használ minden biblia-ismeret és magyarázás, 
mit a ker. gondolatoknak minden korrektsége, mit a ki-
vitel minden művészete és a forma szépsége, ha az ember 
az egészen keresztül nem érzi a személyes vallásos élet 
élő érverését?!« Személyes élő hitre és ker. életre van 
tehát szüksége a prédikációnak nem tárgyaként, hanem 
forrása és alapfeltételeként, mert csak ez által képes a 
prédikátor a Krisztust megérteni és a gyülekezetnek hir-
detni. Ennek hiányát nem pótolja semmi. Ha a só meg-
ízetlenül . . . Úgy fényljék a ti világosságtok . . . Máté 5, 
13. 16. Az élő példának a vallásos életben utolérhetetlen 
hatása van. Krisztus rendkívüli ereje is abban áll, hogy 
isteni tudományát a saját életében megtestesítve tudja 
hirdetni. És az apostoli prédikáció hatása abból magya-
rázható meg, hogy ki-ki a saját Krisztusban újjászületett 
és megszentelt egyéniséget tudta érvényesíteni. Nem az 
objektív keresztyénséget, hanem a saját egyéni keresztyén-
ségét hirdette a vallásos kedélynek, a személyes meggyő-
ződésnek azzal az erejével, mely a sa,]át tapasztalásából 
szól, a saját életéből beszél. Valóban a Krisztus élt az 
apostolokban és ez az élet tett igehirdetésük mellett tanú-
bizonyságot. Egyéniségük, a dolog természete szerint, kü-
lönböző volt, következőleg igehirdetésük is más-más jellegű 
volt, valóságos elvi ellentétek merültek fel közöttük, de 
mégis hatottak, mert a saját életök és egyéni meggyőző-
désük ereje szólott mellettük. 

Péter, valamennyiszer a Krisztust hirdeti, hozzáteszi, 
hogy ennek pedig mi vagyunk a bizonyságai. (Csel. 2, 
32; 5, 32; 10, 41 stb.) Az igazságának tudatában erős 
Pál azt mondja: ha szinte mi, avagy a mennyei angyal 
hirdetne is nektek valamit azonkívül, a melyet nektek 
hirdettünk, legyen átok. tíal. I, 8. 9. És ebben a tudatban 
ő semmivel sem gondol, még az ő élete is neki nem 
drága, csak elvégezhesse azt a szolgálatot, melyet vett 
az Űr Jézustól, hogy bizonyságot tegyen az Isten kegyel-
mének evangéliumáról. Csel. 20, 24. A thessalonikaiakkal 
pedig kívánja vala közölni nemcsak az Istennek evan-
géliumát, hanem a saját lelkét is. I. Thess. 2, 8. 

Megvan-e a mi prédikációnkban is a meggyőződésen 
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alapuló élő hitnek és valláserkölcsi életnek ez az ereje ? 
Erre a kérdésre feleljen meg kinek-kinek a saját lelki-
ismerete. Azt hiszem, sok helyütt azt fogja mondani: 
nincs meg! És ide vezethető másik részben a prédikáció 
élettelensége és vígasztalansága. 

Mivel prédikációinkban a Krisztust a saját egyéni 
meggyőződés erejével és közvetlenségével kell hirdetnünk, 
in theoria igen természetesnek és szükségképeninek lát-
szik, hogy beszédjét minden pap készítse maga. Való-
ságban azonban — sajnos — nem egészen így áll a 
dolog sem nálunk, sem másutt, sem a múltban, sem a 
jelenben. Mikor a homi'ia egyszerű és rögtönzött alakja 
helyett rendszeresebb és művésziesebb beszédek jöttek 
forgalomba, ez a változás egyszersmind azt a sajnos 
abusust hozta divatba, hogy a prédikátorok mások kész 
beszédeit kezdték a híveknek szavalgatni. Határozott tudó-
sításaink vannak arról, hogy már a IV. és V. században 
rendszeres beszédgyűjtemények forogtak a prédikátorok 
kezén és azokat ők használták is. Ennek alapja a klérus 
elharapózott tudatlansága volt, de nem ellenezte, sőt elő-
segítette az első nagyszabású homiletika írója, Ágoston 
is. Nem ő hozta be a praxist, de ő igazolta, ő adta meg 
neki in theoria is a létjogot abból a hierarchikus felfo-
gásból indulván ki, hogy a mit az Isten egy prédikátor-
nak adott, azt az egyháznak adta tulajdonul, következőleg 
szabad a papoknak ebből a tárházból meríteni és sajátjok 
gyanánt hangoztatni. Ez alapon aztán használhatja a kath. 
pap ma is a mások beszédeit, meg van rá a jogalapja 
de a prot. prédikátor alig tudná eljárását helyes indo-
kokkal igazolni, midőn ugyanezt teszi. A képviselőt kine-
vetjük, midőn kisül róla, hogy programm- vagy beszá-
moló beszédjét más csinálta, — egymást nem nevetjük 
ki, midőn rendszeresen űzzük azt, a mit amaz csak 
kivételesen tesz. Vájjon Dobos, Fördős vagy Révész 
gondolatai mindenkor a mi gondolataink is és azok a 
viszonyok, melyek között ezek elmondattak, X. Y. faluban 
is ugyanazok ? Az ember ismereteinek csak nagyon kis 
részét szerzi a saját közvetlen tapasztalásából, a túlnyomó 
nagy részt közvetve, másoktól vesszük át többé-kevésbbé 
készen — ám tanulmányozza hát a prédikátor is a mások 
kiadott beszédeit és tanuljon a jókból positive, a rosszak-
ból negatíve — csak ne vegye át, úgy a mint kapja, 
hanem gyúrja meg és idomítsa át a nyert gondolatokat 
a saját egyénisége és a gyülekezet viszonyai szerint. Egy 
tudományosan képzett embertől ennyit legalább elvár-
hatunk. 

A legjobb erőinkből való igehirdetéshez hozzátarto-
zik a prédikációra való kellő előkészülés is. Dolgozza ki 
és tanulja meg beszédét a pap híven. A ki szükségét érzi, 
dolgozza ki írásban az utolsó betűig, a ki e nélkül is 
képes az igehirdetésre, az elmélkedésének eredményét 
csak főbb gondolatokban rakja le, a propositiót mindenkor 
gondosan felállítván. Csak a rögtönzés ne forduljon elő 
sohase! Mert erre csak némely nagyon kiváló tehetségek 
képesek, ezek is csak némely ihletteljes órában s volta-
képen ilyenkor is csak az alakot rögtönzik, míg a tarta-

lom régóta birtokukban van. De még ezeknél is megesik 
közönséges emberek pedig mindenkor el lehetnek rá készülve, 
hogy rögtönzésük ellapul, nem sikerül s a gyülekezet 
szalmát kap kenyér helyett. Hozzájárulhatnak váratlan 
körülmények, melyek megzavarják a prédikátort a gondol-
kozásban s ennek a szegény embernek mégis beszélni 
kell, nem! a szegény gyülekezetnek kell ilyen embert 
hallgatni, a ki nem tudja felfogni a kathedra méltóságát. 

Az igehirdető hivatal oly nehéz, oly nagy felelős-
séggel járó hivatal, (1. Ezékiás [33, 7 . . . 34, 2 . . . 
I. Pét. 5, 2. 3. Tit. I, 9., I. Tirm 3, 2. 6., II. Tim. 3, 
14 — 17. stb.) hogy arra elegendő erőt szentelni soha sem 
tudunk, azt emberi képességgel teljesen betölteni soha 
sem lehet. Ott, a hol az emberi erő elfogy, isteni erő 
ígértetik az apostoloknak s utánuk nekünk is. (Máté 10, 20., 
Márk 13, 11., Luk. 12, 12., Ján. 14, 26., II. Kor. 12, 9. stb.) 
De ez ne sodorjon bennünket abba a nagy tévedésbe, 
a mibe Ágostont sodorta, ki az általános írástanulmányo-
zást sürgeti ugyan, de ez isteni igézetben bizakodva nem 
sok súlyt kíván helyezni az egyes prédikációkra való elő-
készületre, hiszen úgyis megadatik a kellő órában, a mit 
mondani kell. Ellenkezőleg Chrysosthomus példáját és 
tanácsát követve gondosan készüljünk minden beszédünkre, 
mert a magunk részéről is szükséges úgy munkálkodnunk, 
hogy elmondhassuk: mi megtettük, a mit tehettünk, a 
mire emberi erőink képesítettek! 

Marton Lajos, 
ref. s.-lelkész. 

B E L F Ö L D . 

A kecskeméti egyházmegye közgyűlése, 
A kecskeméti egyházmegye szeptember 18. és 19. 

napjain tartotta évi közgyűlését Kecskeméten, az egyházi 
s világi gyűléstagok élénk részvéte mellett; egyedül a 
szomszéd N.-Kőrös papjai nem jelentek meg, talán mert 
kicsiny nekik Kecskemét. 

Az esperesi megnyitó ima után Antos János úr 
a traktus érdemekben megőszült gondnoka emelkedett föl 
s tartott, egy úgy alakjára, mint tartalmára nézve remek 
emlékbeszédet, néhai báró Vay Miklós fölött; a legna-
gyobb figyelem és meghatottság között hangzottak el a 
kegyeletes szavak, melyek a közgyűlés jegyzőkönyvében 
fognak megörökíttetni. 

Az esperesi évi jelentés következett, érdekes vissza-
pillantás egy esztendő eseményeire, az egyházpolitikai 
küzdelmek, a remény és félelem ezek miatt, majd fölso-
rolása a gyülekezetek által az egyház és a jótékony inté-
zetekre tett, 120 ezer forintnál többre menő kiadásoknak, 
melyek, míg egyrészről a hitbuzgóságnak fényes bizony-
ságát, másrészről azt az édes reményt, azt a megnyug-
tató érzést öntik a szívbe, hogy kicsinyhitüleg ne féltsük 
azt az az egyházat, melynek fentartó oszlopa híveinek 
tettekben nyilvánuló buzgósága. Mindenütt élet és eleven-
ség, íme a hol ezelőtt 20 évvel csak bujdosott néhány 
református, a nagy kath. fészekben Szolnokon, ma 40 ezer 
forintnál több költségbe került templomban zúg az ének; 
»lm bejöttünk nagy örömmel 



Elsirattuk az egyházmegye mult évi halottját, főjegy-
zőjét majd tanácshiráját, a jó Miskolczy Dénest; helyébe 
Kovács János izsáki lelkész lépett, vele együtt foglalta 
el a tanácsbirói széket, világi részről dr. Szeles József, 
s a világi aljegyzőséget dr. Eázsó Gyula aljárásbiró úr. 
Majd a zsinati törvény értelmében fölesküdtek az egyház 
iránti hűségre, a mult év folyamán választott vallástanárok 
és tanítók, számszerint heten, megemlítem, hogy az egyház-
megyei tanítók a n.-kőrösi tan.-képezdei konviktus javára, 
évi járulék fizetésére lettek kötelezve, és pedig a 400 frtig 
terjedő fizetésűek évi 40 kr. 600 frtig 70 kr., és 600 frton 
felül 1 frt fizetésére, a bejövő összeg 80% egy jómaga-
viseletű képezdére, konviktusi segélyére, 20% a konviktusi 
alaptőke javára fordíttatik. 

Egyik legfontosabb tárgya volt kétségkívül gyűlésünk-
nek, az országos ev. ref. lelkészi özvegy árvái gyám-
intézetnek alapszabály tervezete, melyet Benedek László 
egyházmegyei főjegyző ismertetett és bírált a tőle meg-
szokott alapossággal. Minden új intézmény megbírálásánál 
— úgymond — e kettő lép előtérbe: az elv, melyen 
alapul a célzott intézmény, s a cél a mi végre létesíttetni 
szándékozik. Ez új intézménynél a 15. §-ban ki van 
mondva, hogy az »az egyenlőség és testvériség elveire 
való tekintettel állapíttatik meg« tehát az alapelv »egyen-
lőség testvériség«, ezen nyugszik az intézmény. De ugyan 
föl lehet-e ezt fedezni, a avaslatban. Az egyenlőség test-
vériség meg van a befizetésnél, mert egyenlő befizetést 
kíván paptól és egyháztól, minden pap fizeti, belépési 
járulékul évi fizetésének 10°/0-át, és évenként fizetésé-
nek 21/a

0/o~oí:> és minden egyházközség a papi fizetés l%"° t 
tekintet nélkül, hogy a pap fizetése 700 frton alul, vagy 
felül van; mindenki azt várná, hogy természeten az özve-
gyek és árvák évjáradéka is egyenlő lesz, de már itt 
különbség van, a 700 frtos, és az annál nagyobb fize-
téssel biró papok özvegyei között, a ki fénye életében 
kényelemben élt, az természetesen többet érdemel, ha 
özvegységre jut, míg ellenben a ki fényes életében is nyo-
morgott, miért ne nyomoroghatna azután is?! Tehát a 
befizetésben teljes egyenlőség, az osztalékban osztályrend-
szer. Holott a gyámintézet nem nyerészkedésre van ala-
pítva, egyenlő jelleg s fizetési kötelezettség mellett nem 
egyenlően oszt. 

De a cél sincs elérve, a cél az özvegyek és árvák 
segélyezése. 

A javaslat, természetesen mindig a 700 frtos fize-
tési osztályt tartaná szem élőit, háromféle segélyezési 
módot ismer, a temetkezési segély, végkielégítés, és az 
állandó évi segélyt. Két új eszme, a temetkezési segély, 
és a végkielégítés. Eddig kegyeletes szokása volt gyüle-
kezetünknek, hogy elhalt papjaikat, a maguk halottjainak 
tekintették, s temetésükről gondoskodtak, miért akarjuk 
ezt a szép szokást eltörölni? már, pedig ha megtudják, 
hogy a gyámegylet gondoskodik a temetésről, majd föl-
mentve érzendik magukat a kötelezettség alól. És mi az 
a végkielégítés? Eddig az egyházmegyei gyámintézetek 
adtak a lelkész özvegyének, tekintet nélkül arra, hogy 
három vagy 30 évig szolgált a lelkész, állandó évi segélyt, 
most különbség tétetik, hogy hosszabb vagy kevesebb 
ideig szolgált-e ? Ha valaki 700 frtos fizetés mellett, négy 
évig paposkodva meghal, özvegye kap, ha gyermek nincs 
300 frtot, ebből azonban befizetett 140 frtot, tehát elve-
szített kamatot nem számítva kap 160 frtot, ha kilenc 
évig paposkodik akkor n ár dúsabb adományban részesül, 
mert a befizetéseket leütve, s az elveszített kamatokat 
nem számítva 170 frt 50 krral bocsáttatik el az özvegy 
az élet nagy útjára. Még furcsább a 700 frton felüli fize-
téssel bíró lelkészek esete, ha valaki pl. 2000 frtos fize-

tésben van, négy év alatt befizet 400 frtot, s özvegye kap 
ugyanannyit, kilenc évi paposkodás alatt fizet 650 frtot, 
s özvegye kap 600 frtot. 

A 10 évnél tovább szolgáló pap özvegye már évjá-
radékban részesül, de ha pl. 50 éves korában özvegyen 
marad a pap: és újra nősül, s második feleségével nyolc 
évi együttélés után meghal, sem özvegye sem ezen máso-
dik házasságból származott gyermekei évjáradékra, neve-
lési illetve gyámolítási segélyre nem tarthatnak igényt és 
így megtörténhetik, hogy ugyanazon apának 16 vagy 
17 éves fia, vagy leánya kap segélyt, de hat vagy hét éves 
fia, vagy leánya nem. Hol itt az egyenlőség, testvériség? 

A 36. §. az egyházmegyei gyámoldák fölött húzza 
a halálharangot, eltiltva a papokat és egyházakat ezentúl 
az egyházmegyei gyámintézetbe lépéstől, illetve annak 
támogatásától. Elismerjük az egyetemes konvent rendel-
kezési jogát, az egyházak fölött, de hogy a lelkészeket 
eltiltsa attól, hogy leendő özvegyeik és árváik sorsát, ke-
nyerét ne szabadjon nekik előre, a mint lehet biztosíta-
niok, a konvent ezen rendelkezése ellen tisztelettel tilta-
kozunk. Ám létesüljön az egyetemes, de hadd fejlődjék 
a részleges gyámolda is. Szükség, kiáltó szükség van mind-
kettőre. A magas fa mellett hadd éljen, s ne vágassék 
ki amaz kedvéért a kis cserjebokor, hogy könnyebben 
találjon menhelyet a fészkéből kiűzött anyamadár. 

Az egyházmegyi közgyűlés tehát nem fogadja el 
jelen javaslatot, hanem fölkéri az egyházkerületet, hogy 
azt újabb, gondosabb kidolgozás végett terjessze föl a 
konventre. 

A közgyűlés a csonka és kegyeleti évről szóló pót-
javaslatot elfogadja. Egyházak és lelkészek kérvényei tár-
gyaltattak még, s azután a gyűlést 19-én délelőtt espe-
res úr háladaó imája zárta be. A 18-án tartott közebédeu 
jó magyar szokásként megindultak a felköszöntők, ezek 
között figyelmet érdemelt a pótérettségi vizsgán épen 
Kecskeméten időző György Endre kormánybiztos úrnak 
nagyszabású beszéde, melyben a protestáns szeltem győzel-
mére emelte poharát. Gál Ferenc törvényszéki elnök úr 
a vitézkedő papságra, Szánthó Károly ev. lelkész a prot. 
egyetértésre mondtak fölköszöntőket, A jövő évi közgyűlés 
Jászkiséren lesz. —ő. 

A vértesaljai egyházmegye köréből. 
( F o l y t a t á s és vége.) 

Megállapíttatott továbbá az újabb egyházi törvény 
által eskütételre kötelezett tanítók cshüfórmája is s két 
újonnan választott tanító, ú. m. Barcsay Gyula velencei 
és Kiss Lajos sárkeresztúri rektor-tanítók nyomban le is 
tették a hivatali esküt. 

A különböző segélyforrásokhoz ez alkalommal szo-
katlanul nagy számban özönlöttek a folyamodók. Mind-
annyian ajánltattak is, bár nem bizonyos, hogy ezúttal 
nem utasíttatnak-e el jobbára üres kézzel, mivelhogy 
egyházmegyénk az idén elért ama bevett s helyesnek bi-
zonyult szokásától, hogy nagyobb igényeket nem támaszt 
annál, mint a mennyit joggal kielégíthetőnek gondol és 
tapasztalt is eddigelé. 

A dobozi lelkész elhunytával megüresedelt papi állás 
egy 10 évvel ezelőtt hozott egyházmegyei határozat értel-
mében, betöltetlen maradt volna mind eddig, míg a tőké-
sítendő lelkészi javadalom kamatai a 800 frtban meg-
állapított minimumra a mostani fizetést fel nem emelik. 
Most azonban, hogy e határozatot egyházmegyénk keresz-
tülvinni akarta : előállanak a dobozi hívek, hogy ők anya-



eklézsiájokat nem hagyják, hogy elég tisztességes fizetést 
adnak ők a papnak, meg hogy már meg is találták azt 
a tiszteletes urat, a kinek személyében mindannyian meg-
egyeznek s ki viszont hajlandó beérni a 800 frtnál ke-
vesebb konvencióval is! Hát •— mindezek után — a traktus 
is azt gondolta : ne szaporítsuk a pásztor nélkül való 
gyülekezetek számát: legyenek — a pásztorára talált nyáj 
és pásztora egymással — boldogok! 

Nem adta azonban beleegyezését ahhoz, hogy a 
Sárbogárdhoz kapcsolt Kis- és Nagykarácsony puszták 
jövőre az alló-alap-szentiványi társleányegyházhoz csatol-
tassanak, abból a célból t. i. hogy egyházi adózás alá 
vonassanak. E pusztai lakosok ugyanis eddigelé semmi 
egyházi adói — talán a közalapin kívül — nem ismer-
nek; ha most ennek igájába akarnók őket hajtani, hát 
nagyon valószínű, hogy inkább az előszállási római kalh. 
papokat fogják elismerni nemcsak földesuroknak, de lelki 
atyjoknak is. Medicina pejor morbo. Keressen az alap-
szentiványi kisded egyház más megélhetési módot ma-
gának. 

Az egyházmegyei tanítói egyesület, miután többször 
felterjesztett alapszabályai végre a minisztérium által meg-
erősíttettek, a folyó év június havában megalakult, Báthory 
Dániel tanácsbirót s tanügyi bizottsági elnököt választván 
meg egyesületi elnöknek. 

A lelkésztanítóság okot a vallásügyi miniszter szű-
kebb korlátok közé akarván szorítani, egyházmegyénket 
is utasította az ilyen iker-hivataloskodás megszüntetésére. 
Tinnyén a két állás különválasztása minden nehézség 
nélkül megtörténhetik s ezt a gyűlés ki is mondotta; nem 
így Ettyelcen, hol a paptanító, mint ilyen is, alig hogy 
meg tud élni szűkös jövedelméből s a hol a mostani 
— nolle-velle — az elhagyott lelkésztanító haláláig fentar-
tandó lesz. A harmadik lelkésztanítóság a felcsúthi, mely-
hez az egyház továbbra is ragaszkodik, kivéve, ha nagyon 
rájok parancsol a miniszter, a mikor a hívek kénytele-
nek lesznek lemondani — tanítójukról, de az egy üres 
tantermen kívül semmivel sem járulhatnak az önálló ta-
nítóság felállításához. Avagy nem volna-e okosabb, a 
mostani állapot változatlan fentartása? Részemről nem 
látom indokoltnak ezt a nagy ellenszenvet a kálvinista 
lelkésztanítóságok ellen, a melyekkel még igen-igen hosszú, 
ideig boldogulhatnának a tanügy terén, csak egyéb, ége-
tőbb tanügyi miseriákon tudna segíteni a közoktatásügyi 
kormány. 

Egyik lelkésztársunk azzal a kérelemmel fordult a 
küzgyüléshez, hogy miután ő a papi földekből két és egy-
negyed holdat saját költségén szöllővel beültetett, tehát 
jelentékeny, mintegy 700 frtra rúgó beruházási tett, mely 
esetleges hivatalváltozás alkalmával a hivatali utódnak a 
mostaninál nagyobb lelkészi fizetést biztosít: vegye a gyű-
lés e befektetést jegyzőkönyvileg tudomásul, hogy hivatal-
változás esetén a kérelmező lelkész vagy családja a hiva-
tali utód részéről valamivel kárpótoltassék. A közgyűlés e 
nálunk eddigelé még szokatlan kérelmet érdemileg nem 
tárgyalta ugyan, de annyira fontosnak találta magát a 
kérelemre okot szolgáltatott ügyet, hogy egy több tagból 
álló bizottságot küldött ki a végből, hogy egy általános, 
mindennemű beruházást szem előtt tartó s a befektetési 
költségek aránylagos és méltányos visszatérítését szabá-
lyozó egyházmegyei rendszabály-tervezetet készítsen s nyújt-
son be a jüvő közgyűlésre. 

Tárgyalás alá kerültek gyors egymásutánban a külön-
féle bizottságok jelentései is. A missziói bizottság, mely 
egyházmegyénk speciális egyháztársadalmi és geográfiái 
helyzetére való tekintettel, most két éve, hogy megalakult, 
részletes jelentést tett a missziói munka minden egyes 

mozzanatáról, azonban konstatálja azt is, hogy ez áldásos 
munka folytatása a szélesebb körű kiterjesztése végett 
mindenekelőtt anyagi segélyre van szükség, melyet már 
a mult évben is kérelmeztünk volt a főt. egyházkerülettől 
de a mely úgy ezen kérelmünk felől, mint a tanyai isko-
lások számára a misszió-bizottság jegyzője által írt és 
felterjesztett »Kis Hitoktató* című vallástani kézikönyv-
nek kinyomatása iránt — mint reméljük — az idei köz-
gyűlésén fog csak érdemlegesen határozni. Erős a remé-
nyünk, hogy az egyházkerület a lehetőségig támogatni 
fogja egyházmegyénket abban a küzdelemben, mely itt, 
Fehérmegyében, az ultramontán tábor e főhadiszállásán 
reánk vár. A hadviseléshez pedig az egyszeri fejedelmi 
hadvezér szavai szerint három dolog szükséges: pénz, 
pénz és pénz, A mi szellemi hadviselésünkhöz pedig 
ezenfelül: erős krisztusi hit és tántoríthatatlan buzgóság. 

A debreceni és kolozsvári fakultásokra egyházme-
gyénkben idáig összesen 609 frt 11 kr. kegyadomány 
gyűlt össze egyházaktól és egyesektől, nem számítva ide 
a Széles L. lelkésztársunk által hagyományozott (s már 
említett 5000 frtnyi) alapítványt. E 609 frt pár év alatt 
még jelentékenyen szaporodni fog s reméljük, hogy csinos 
összeg kerül ki Vértesaljáról — a prot. egyetemre. Ez 
adományok további kezelését esperesünk Báthory Dániel 
tanácsbiró lelkésztársunkra ruházta — mint szintén a sok 
bajlódással járó országos közalap járulékainak kezelésével 
is nálánál ifjabb erőt: Mészöly Pál pénztárnokunkaí — 
bízta meg — a közgyűlés szíves hozzájárulásával. 

Traktuális könytárunk szépen gyarapodik, pedig nem 
is valami sokat áldozhatunk reá évenként (egy-egy lel-
kész 2 frtot.) Van ez idő szerint 1620 kötet könyvünk 
s ezek közt igen sok jeles munka. Van-e traktus ily szel-
lemi tárház nélkül? Úgy tudom, van, s pedig nem is csak 
egy. Óhajtandó volna valóban, hogy egyházunk vezetői 
gondolnának az ilynemű hiányok orvoslására is. 

Egyházmegyénk terjedelmes, 160 ívnyi kézírott mo-
nográfiája is nem sokára kikerül a szorgalmas búvár: 
Biczó Pál pátkai lelkésztársunk keze alól. Előleges átné-
zésére a közgyűlés Forgách Endrét s alulírottat küldte 
ki, hogy aztán a munka letisztáztassék s annakutána — 
mint szerzője humorral megjegyzé — a porlepte lomtárba 
kerüljön. De talán majd csak találunk valami módot arra, 
hogy e jóslat ne teljesüljön. Bár hiszen nem Biczó bará-
tunk lenne az első, sem utolsó a magyarhoni protestáns 
Sionban, ki becsületes munkásságának méltó jutalmát 
hiába várva, elmondhatja a klasszikus szavakat: oleum 
et operám pervidi! 

Nem hagyhatom említés nélkül — hogy én is hálá-
datlan ne legyek — nyugalomba vonult érdemes öreg 
lelkésztársunk: Bácz János úrnak volt kápolnás-nyéki, 
most kecskeméti lakosnak, egyházmegyei gyámintézetünk 
iránt tanúsított nemeslelküségét, melylyel gyámegyleti be-
lépti díjat, melyet most, mint egyházmegyénk területéről 
eltávozott lelkész visszakapott volna, ez áldásos intézetünk 
javára ajánlotta fel. Egyházmegyénk ugyanis e gyűlésén 
változtatta meg gyámegyleti alapszabályát olyan értelem-
ben, hogy az egyházmegye kötelékéből kilépett lelkész 
egyúttal a gyámegyletnek is megszűnt tagja lenni. Rácz 
János érdemes társunk tanácsbiránk maradt ugyan továbbra 
is s ezen a réven talán gyámegyleti tagsága is fenntart-
ható lett volna: ám ő különben is oly kedvező anyagi 
helyzetnek örvend, hogy áldásos intézetünk jótéteményéről 
bízvást lemondhat. 

Egyházkerületi képviselökül Székely József csákvári 
lelkész és Szüts Jenő újonnan választott világi tanácsbiró 
küldetnek fel a kerületi gyűlésre. Pótképviselők: Lévay 
Lajos és Csontos Andor. 



Mészöly Győző alcsúthi lelkész az iskolai körfel-
ügyelőségről lemondván, utódjául Tatay Lajos kajászó-
szent,péteri lelkész választatott. 

Vasadi Balogh Lajos lelkésztársunk idítványát em-
lítem még meg, mely szerint a IV. osztályú lelkészek 
gimnáziumi tanuló fiai, egyházkerületünk iskoláiban, a 
tandíjmentesség kedvezményében volnának részesítendők. 
Nagyon helyesen! mondotta rá a közgyűlés, sőt részesüljenek 
e kedvezményben a szegényebb sorsú tanítók fiai is. Ily 
értemben kerül ez indítvány, illetve kérelem az egyház-
kerületi közgyűlés elé. 

Ezzel végzem tudósítói tisztemet. Bocsánat a hossza-
dalmasságért ! De talán nem árt, ha apróra ismerjük, 
mint traktus, egymásnak anyagi és szellemi helyzetét. 

Azzal az óhajtással zárom soraimat: Vajha e küz-
delmes és válságos korszakban szívünkre vennők mind-
annyian a koronás énekesnek ama szavait: >Légyen te 
kőfalaidban csendesség és jó békesség!« 

Lévay Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
A német szövetségi tanács a biroda.mi gyűlés több-

ségének határozatát a jezsuitákat kitiltó törvény eltörlése 
tekintetében elvetette, de a redemptoristáknak a német 
birodalomban való rendi működését megengedte. A re-
demptoristák befogadásának kérdése Bajorországból indult 
ki, míg a kisebb prot. államok ez újabb merénylet ellen 
újból is állást foglaltak. Bajor- és Poroszországot illeti a 
felelősség a szövetségi tanácsnak ez újabb ténykedéseért. 
A bajor miniszter Döllinger példájára hivatkozott a szö-
vetségi tanács a két rend egymáshoz való viszonya tekin-
tetében. Döllinger ugyanis alkalmilag kijelentette, hogy 
az 1870. vatikáni zsinat után nincs többé ok arra, hogy 
a redemptoristák veszélyesebbek lehetnének az államra, 
mint a római egyház bármily más rendjei, másrészt azon-
ban műveiből kétségtelenül kitűnik, hogy a két rendnek 
belső rckonságát vitatta elvi és történeti alapon egyaránt, 
a mire azonban Lutz miniszter és a szövetségi tanács 
épen nem hivatkozott. 

Döllinger igaz felfogása a jezsuita s a redemtorista 
rend rokonsága tekintetében különösen abból a monumen-
tális munkából tűnik ki, a melyet Beusch ókatholikus 
theol. tanárral együtt 1889. A római katholikus egyház 
morálvitáiról a XVI. században cím alatt adott ki, a 
melynek I. 356—476. 1. klasszikus forrásszerű alapon 
van tárgyalva Liguori Alfonznak, a redemptoristák fejének 
élete irói működése s mindenekfölött az ő moráltheologiája 
A szerzők a jezsuiták idézeteivel bizonyították be azt, 
hogy a midőn Liguori a szentek s az ecclesiae doctorok 
sorába emeltetett, ezzel a jeszuiták moráltana került ura-
lomra az egyházban. És tényleg — a probasilismus s a 
mentálreservátió elveinek haszontalan tana Liguori s a 
redemptoristák morális tana épúgy, mint a jezsuitáké. 
Liguori moráltheologiájában is »mariolatria« a keresztyénség 
s a keresztyén ember viselkédése: »< adaver engedelmesség-
ben « összpontosul. A különbség a két rend között nagyonis 
relatív valami, azzal a közös lélekölő morálissal szemben, 
a melylyel a népet és ifjúságot, mint gyóntatok, misszio-
náriusok és nevelők a lelki élet veszedelmeibe sodorják. 
Döllinger — Reusch monumentális forrásműve a jelzett 
lapokon bő idézetekkel szolgál a redemptoristák tanairól 
az eskü, házasságtörés, elcsábítás és lopás felfogása tekin-

tetében. Hogy ilyen morálprédikátorok sorvasztó hatással 
lesznek a népéletre ez kikerülte a szövetségi tanács körül-
iekintő figyelmét, mely, úgy látszik, egy politikai csere-
üzletet csinált, de a melynek a népélet fogja megadni 
az árát. 

XIII. Leo pápa csalhatatlan encyklikáinak végére-
mehetetlen sorát legközelebb újból egygyel megtoldotta. 
Felszólítja a görögkeleti s a prot. népeket, hogy a katholicis-
mushoz térjenek vissza, s hogy vele, ki üdvösségükért 
annyira aggódik, ugyanegy evangélium alapján ugyanazon 
hitben, ugyanazon reményben, és szeretetben osztozzanak. 
Ügy tűnik föl előttünk ez a pathologiai jellegű szózat, 
mint egy elaggott alvajárónak önmagát és az emberiséget 
ámító szózata. Milyen félreismerése az a történetnek és 
a népéletből kifejlődött históriai jellemeknek, s még inkább 
milyen megtévesztése az a jelenkori viszonyok és szellemi 
hatalmak felfogásának, mely lehetségesnek tudja tartani 
azt, hogy a keleti egyház pápássá legyen s a protestan-
tismus a maga szellemi szabadságát Rómának feláldozza! 
A hit egységének cégére alatt arra emlékezteti a görög 
keletieket,' hogy elődeik a római pápát elismerték, s a 
teljes egyesülés elfogadása esetén hajlandó nekik nagy-
lelkűleg meghagyni »egyházi szokásaikat és patriarchális 
előjogaikat.« 

A pápa eme legújabb tervére s velünk és a görög 
keleti keresztyénekkel szemben tanúsítót történeti szíves-
ségére vonatkozólag jól jegyzi meg Beyschlag, hogy még 
a keleti egyháznál sem tételez föl annyi theol. tájékozatlan-
ságot, hogy ne ismerné a római szék universális hatalma 
és tekintélyének Döllinger által forrásszerűen megsemmi-
sített meséjét. Közelebbről bennünket protestánsokat arra 
emlékeztet a szent atya, hogy nálunk a szabad vizsgáló-
dásnak az elve a Krisztus istenségének félreismerésére s 
a szent íratok tekintélyének megtagadására vezet, követ-
kezőleg : Krisztus istenségének a hitére s a szent íratok 
kánonikus tekintélyére a döntő alapot Rómában, a Vati-
kánban kell keresnünk. Pedig úgy tudjuk és csaknem 
naponként tapasztaljuk, hogy a theologiailag leggyarlóbb 
fogalom is a Krisztus istenségéről, föltéve, hogy nem sérti 
az üdvözítőbe helyezett élő hitet, még mindig keresztyé-
nibb valami, mint az az álláspont, mely a Krisztus isten-
ségét mint valami holt ereklyét őrzi meg s a megváltás 
müvét szűz Máriának s a pápaságban összpontosuló egy-
háznak tulajdonítja. S a Vatikánban nem tudják, vagy 
tudni nem akarják, hogy a bibliával való teljesen szabad 
kritikai foglalkozás is, ha az örök élet igéit nem érinti, 
sokkal többet ér a keresztyén hitélet ismerete és fejlesz-
tése tekintetében, mint ama költött pápai csalatkozhatlan-
ság, a melyre méltán alkalmazható az írás szava: »Jaj 
néktek Törvénytudóknak, mert elvettétek a tudománynak 
kulcsát; ti magatok nem mentetek bé, s a kik be akar-
tak menni, azokat is megtiltottátok*. (Luk. 11, 52.) 

De különösen meglepő a pápa ő szentségének teljes 
járatlansága a hit lényegének felfogása dolgában. Mert 
csakis az, ki a hitnek, mint legbensőbb vallásos aktusnak 
természetét nem ismeri, szóllíthat föl másokat arra, hogy 
hitöket, mint valami elhasznált kabátot, megváltoztassák, 
s hogy a képzelt »vallásos hitegység« pápás molochjának 
áldozzuk föl mindazt, a mi az észnek, a lelkiismeretnek 
s az isteni igének körébe tartozik. Higyjünk olyasmit, 
a minek szívünk ellentmond, s a mi az észszel, lelki-
ismerettel s az igével ellenkezik! Ha azt tennők, »haszon-
talan szolgáknak« bélyegezne bennünket a Megváltó. 

S a mi végül a határtalan szeretetet illeti, a mely-
lyel a római egyház bennünket aggódó anyai egyedül-
üdvözítő kebelébe befogadni készül, úgy arról az egyház-
történet világánál és tanúbizonyságai szerint jobb lesz 



Rómának és diplomatiai ügyességü fejének hallgatnia. 
Úgy tudjuk ugyanis, hogy ez a szeretet igen gyakran 
Polyphem szeretetének bizonyult, mely Odysseus társait 
csupa szeretetből fölfalta. Forgassa csak ő szentsége egy-
háza történetének lapjait, a melyek eretnekek vérével 
vannak tele írva. Az inquisitió s az eretneküldözés rémei 
tán csak nem mentek már feledésbe a Vatikánban?! 

Hogy ilyenek után milyen üdvözítő igéket hirdet a 
legújabb encyklika »a sznhadkömívesek szektájáról« s a 
jelenkori »sociális kérdésekről«, azt könnyen képzelhetjük. 
A világ már rég megszokta a jajkiállfásokat s csakhamar 
napirendre is tér azok fölött. Nincs okunk azok iránt 
részvéttel viseltetnünk, még ha olyan »viharos is lenne 
e század vége, mint a milyen a mult század vége volt!« 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** Magyar történelmünk a ponyván. »A magyar 

nemzet historiájá«-ból, melyet 22 füzetben a jó magyar 
népnek elbeszél Böngérfi, János, most jelent meg a 20. 
21. és 22-ik füzet, Ezekkel a jó népies magyar história 
befejezést nyert. A 20-ik füzetben »A Lothringen-Habsburg-
házból származott magyar királyok története*, a 2l-ikben 
>A magyar szabadságharc története*, a 22-ikben pedig 
»A három legnagyobb magyar (Széchenyi István, Kossuth 
Lajos és Deák Ferenc) története* van egyszerűen, magya-
rosan, a főbb eseményekre kiterjeszkedve és érdekesen 
elbeszélve. A zamatos magyar irály mellett különösen 
erőteljes nemzeti szellemök által tűnnek ki ezek a füze-
tek, melyeket nagyszámú illusztrációk díszítenek. Áruk 
mesésen olcsó, 2—4 kr. Iskolai-, nép- és egyházi könyv-
táraknak melegen ajánljuk e füzetek megszerzését. Meg-
rendelhetők a kiadó Rózsa K. és neje cégnél, Budapest, 
Szentkirályi-u. 30. sz. 

** Hazafias költemények 1856—1894. Irta Dal-
mady Győző Budapest. 1894. az Athenaeum kiadása. — 
E kötet a jeles költő hazafias költeményeit egyesíti 1856-tól 
maig. Közel négy évtized hazafias álmainak és küzdel-
meinek termékei, a nemzeti lét veszedelmei és jövőjének 
aggodalmai közt, a kort mintegy visszatükrözve. A haza 
szeretete és a magyarság érzése szól belőlük, a sóhaj és 
panasz egyszerű hangjával, a bizalom és hit, a kegyelet 
és lelkesedés, a büszkeség és dac bátrabb szavával, itt-
ott a harag és gúny kitörésével. A költemények tárgya 
sokféle, a szerint a mint a haza bánata és reménye, a 
szabadságharc hősei és eseményei, a közélet mozgalmai 
és alakjai, az ország önállása és szabadsága, a magyar 
nép becsülete és fénye, a munka és verseny dicsősége, 
a költészet és művészet szépsége és nemzeti hivatása, a 
történet és hagyomány példái, a régi országlás emlékei, 
az emberiség és világbéke eszméi, a boldog nép ábrándja 
és az eszmények tisztelete ihlették a költőt. Dalmadynak 
hazafias eszménye: a szabad, erős, boldog Magyarország! 
Ez eszmény szolgálatában áll minden verse, több-kevesebb 
szerencsével, de mindenik az érzés hevével és tisztaságával. 
— A 322. lapra terjedő, díszes kiállítású kötet fűzve 
1 frt 60 krért, díszkötésben 2 frtért megrendelhető a kiadó 
Athenaeumnál Budapesten. 

** Petőfi mint követjelölt. Episod a költő életé-
ből, írta Hentáller Lajos. Budapest, 1895. az Athenaeum 
kiadása, ára 50 kr. — Petőfi szabadszállási képviselő-
jelöltségének előadása, részint még élő egyének elbeszélése 

részint az 1848-ik évi lapok leírása alapján. A radikális 
sőt republikánus Petőfi ellen először a kúnszentmiklósi 
urak egy része foglalt állást, azután a szabadszállási 
felpaprikázott kunok, kiket Nagy Sámuel szabadszállási 
lelkész és solti esperes fia, Nagy Károly mellé csábítottak 
az apa összeköttetései és borai, meg a szabadszállási elöl-
járóság furfangja. Pétőfi jelöltségét Pesten a »Március 
tizenötödike« című hirlap támogatta a legerélyesebben. A 
füzet közli Petőfinek jelöltsége idejéből való leveleit, előze-
tes proklamációját, bukása utáni nyilatkozatát »A szabad-
szállási néphez*, a győztes Nagy Károly szózatját Petőfi-
hez, Petőfi hírlapi válaszát stb. Az élénken írott, szépen 
kiállított füzet értékes adalék a nagy költő életéhez. 

** »Krisztus az én életem* cím alatt egy évfo-
lyam egyházi beszédet szándékozik kiadni Zdbrák Dénes 
soproni evang. lelkész. Terve az egész évfolyamra szóló 
beszédgyűjteményt két kötetben bocsátani a hitrokonok 
s lelkésztársak rendelkezésére. Az első kötet, mely a 
folyó évi november hónapban, tehát az új egyházi év 
beköszönte előtt jelennék meg, magában foglalna mintegy 
45 vasárnapi s ünnepi beszédet ádventtől pünkösdig, 
körülbelül 30 ívnyi terjedelemben 2 frt 50 krnvi ár mel-
lett; a másik kötet az ünneptelen egyházi félévet ölelné 
fel s mintegy 35 beszédet nyújtana 2 frt előfizetési árral 
s megjelenik a jövő év tavaszán. A ki e beszédek iránt 
érdeklődik s annak I. kötetét bírni vagy legalább meg-
tekinteni óhajtja, az szíveskedjék abbeli szándékát két-
krajcáros levelező-lapon szerzővel Sopronban, — vagy 
Hornyánszky Viktor könyvnyomdászszal Budapesten (Aka-
démia épület) minél előbb tudatni. — Mi Zábrák Dé-
nes soproni lelkésztársunkat a »Kalászok «-ból tartalmas 
és bibliás igehirdetőnek ismerjük, műveit tehát bizalom-
mal ajánljuk evangéliumi prot. lelkésztársaink pártoló 
figyelmébe. 

** 1891/94-iki evang. zsinat története című 
munkára hirdet előfizetést Thébusz János zólyomi evang. 
lelkész. Előfizetési felhívásából kiemeljük a következő rész-
letet: Az 1891/94-ki országos zsinat hazánk ág. h. ev. 
egyházának történetében — erősen reméljük — áldásos 
forduló pontját fogja képezni. Megtörtént, mi után egy-
házunk évtizedek óta vágyott. Szervezetének alapjai le-
tétettek. E törvényeken, melyek legkegyelmesebb urunk s 
apostoli királyunk által 1893-ik év márc. hó 18-án szente-
sítve lettek, mint biztos alapon fog immár egyházunk 
szerveztetni és megerősödni. Thébusz, mint ezen országos 
zsinatnak egyik szerény tagja, ki annak minden ülésén és 
értekezletén részt vett, a fül- és szemtanú közvetlenségé-
vel, e zsinat történetének megírására vállalkozott. E mun-
kát saját megfigyelései alapján, több zsinati tag buzdí-
tására sajtó alá rendezte. E munka kiadására azonban 
— mely körülbelül 30—40 nyomtatott ívre fog terjedni — 
csakis akkor vállalkozhatik, ha kiadási költségeinek fede-
zéséről biztosítva lesz. A munka előfizetési ára körül-
belül 4 frt (8 korona) leend. E célból fölkéri egyházunk 
lelkészeit, egyházait és világi tagjait, hogy kik e munkát 
bírni akarják, azt nála f. é. november hó l-ig bejelen-



leni szíveskedjenek*. A munka tartalmazni fogja a zsinat 
előzményeit, előkészítését, első, második, harmadik, negye-
dik és ötödik ülésszakát, tárgyalását határozatait, ezeknek 
hatását stb. Tehát egész zsinati naplóféle lesz ez az érté-
kesnek ígérkező munka, melynek megszerzését melegen 
ajánljuk egyházi köreinknek. 

** Jób könyve. Fordítási kísérlet prózában, Sass 
Béla debreceni theol. akadémiai tanártól. Debrecen, 1894. 
ára 70 kr. — E munka a »Debreceni Prot. Lap« tárca 
rovatából készített különlenyomat. Értékes fordítási kísér-
let a Baer-féle 1875-iki lipcsei szöveg alapján. Stylus 
tekintetében közép helyet foglal el a jó öreg Károli ódon 
zamatü nyelve és a modern nyelvezet között, de az utób-
bihoz közelebb állva. A fordításban erő, tisztaság és sza-
batosságra való öntudatos törekvés nyilatkozik. Több 
helyen az eredetinek költői ereje és színpompája is ki-
érzik belőle. Minden esetre elismerésre méltó kísérlet, 
mely a bibliaszeretetet és bibliabecsülést bizonyára elő 
fogja mozdítani. A fiatal szerző igen jó úton indult, mi-
dőn a nálunk szégyenletesen elhanyagolt bibliastudium 
terére lépett. Rengeteg itt az irodalmi tenni való. Vajha 
a közönség méltánylása, könyvének jó kelendősége nö-
velné buzgóságát, hogy az ótestamentumnak minél több 
részletét lefordítaná nyelvünkre. A derék kis füzetet me-
legen ajánljuk a biblia-tanulmányozók pártoló figyelmébe. 

** Protestáns Szemle. Irodalmi társaságunk e havi 
folyóiratának 7-ik füzete Kenessey Béla, társulati titkár 
szerkesztésében Ballagi Géza hatalmas emlékbeszédének 
egyik részét közli báró Vay Miklós felett; azután Földvári 
László közöl egy részletet Szegedi Kis István reformátori 
működéséből a Tiszamelléken; majd Révész Kálmánnak 
két kis polemikus cikke következik Várnai Sándorral az 
egyházpolitikai kérdésekben és Zovánvi Jenővel a debreceni 
hitvita kérdésében; végül egy tanulságos életrajz van 
közölve Csiky Lajosnak Fliedner Tivadar élete és mű-
ködéséről. Ezek a nagyobb cikkek. Az irodalmi szemlé-
ben a hazai és külföldi theol. irodalom legújabb termékei 
vannak ismertetve. 

** Szent beszéd. Szent István első apostoli magyar 
király ünnepén 1894. aug. hó 20-án a budavári Mátyás-
templomban mondotta dr. Waltér Gyula hercegprimási 
titkár. Ára 20 kr. — Pápás szellemű, de a hazafiság 
követelményének is eleget tenni igyekvő beszéd, mely a 
szerző szép olvasottságáról és szónoki stylusáról is ta-
núskodik. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című díszesen illusztrált füzetes munkából, melyet 
vonzólag és népszerűen Graeza György ír, Lampel R. 
kiadásában most jelent meg a 20-ik füzet. Ebben a kép-
viseleti alapon választott pesti első országgyűlés van is-
mertetve és Kossuth Lajosnak július 11-iki nagyszabású 
beszédje közöltetik, melyben a haza védelmére kétszáz-
ezer katona megszavazását kérte. A szöveget illusztráló 
képek a következők: Az első népképviseleti országgyűlés 
megnyitása Pesten 1848. július 5-én. A képviselőház ülés-
terme a Redoutban. A főrendiház ülésterme a nemzeti 
muzeumban. Schlick Ferenc osztrák tábornok. (Eredetije 
a bécsi udv. levéltárban.) Sárossy Gyula, az arany trom-

bita szerzője. Lebstück Mária a nőhonvéd. (1890-ben fel-
vett fénykép után.) Lebstück Mária, mint huszár hadnagy 
a tápió-bicskei ütközetben. (Eredetije az 1848/49. Ereklye-
muzeumban.) Török Ignác honvédtábornok. Krivácsy Jó-
zsef tüzérezredes. (Egykorú aquarellről.) — Megrendelhető 
Lampel R. könyvkiadónál Budapest, Andrássy-út 21. sz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az utolsó évnegyed alkalmából olvasóinkat előfize-

tésök megújtására, hátralékosainkat hátralékuk bekül-
désére t i sz te le t te l fölkérjük. A megrendelőkkel, továbbá 
az e g é s z - é s f é l é v e s hátralékosokkal t iszte lette l tudat-
juk. hogy tartozásukról a napokban külön ér tes í t é s t f o g -
nak kapni. A kik november elejéig tartozásukat 
ki nem egyenlítik, azoknak tovább nem küld-
jük a lapot. 

Szerkesztőség és Kiadóhivatal. 
* Személyi hírek. Király ő felsége gróf Dégenfeld 

Lajos Nógrádvármegye főispánjának, vértesaljai egyház-
megyénk gondnokának a Lipótrend lovagkeresztjét díjmente-
sen adományozta. Viselje sokáig és jó egészségben! — A 
tiszai evang. egyházkerület gyámintézetének elnökévé Szent-
iványi Árpád országgyűlési képviselőt, a gömöri esperesség 
áldozatkész felügyelőjét választották, a ki ez alkalomból 
ötszáz forintos alapítványt tett a gyámintézet részére. 

* A dunamelléki ev. ref. gimnáziumokhoz az 
1894/5-iki iskolai évre a közoktatási miniszter a buda-
pesti főgimnáziumhoz dr. Erödi Béla budapesti tankerü-
leti főigazgatót, a gyönki gimnáziumhoz dr. Spitkó Lajos 
székesfehérvári főigazgatót, a kecskeméti, halasi, n.-körösi 
és kunszentmiklósi gimnáziumhoz dr. Hóman Ottó pest-
vidéki főigazgatót küldte ki iskolalátogatókul. 

* A református ifjúsági egyesület október 2-án 
kezdte meg felolvasó estélyeit az új iskolai évben. Ideig-
lenes helyiségében, a theologiai akadémia nagytermében 
Kossuth ünnepélyt tartott. Október 9-én vallásos cstélyt 
tart Szabó Aladár eiőadásával, október 16-án zene- és 
szavalati estély lesz, 23-án a reformációi emlékünnep 
előkészítése. Az október 2-iki felolvasó estély programmja: 
Isten áldd meg a magyart. Megnyitó: Szilassy Aladár 
elnöktől, Kossuth Lajos emlékezete, írta és felolvassa 
Gáspár István s. lelkész. Zárszó: Szöts Farkas alelnöktől. 
Hazádnak rendületlenül. 

* A dunamelléki tanárok ref. gyámintézete szep-
tember 30-án a Lónyay-utcai főgimáziumban tartotta 
szokásos közgyűlését Csabay Imre elnöklete alatt. A köz-
gyűlésen 55 közül 33 egyesületi tag volt jelen. Az elnöki 
megnyitó hálás szavakban emlékezett meg gróf Csáky 
Albin volt közoktatási miniszterről, ki a nem-állami 
tanárok számára nyugdíjintézetet alkotott. A gyűlés az 
elnök indítványára jegyzőkönyvi elismerést és köszönetet 
szavazott a volt miniszternek. A titkári jelentés szerint, 
melyet Fazekas Ferenc olvasott fel, az egyesületnek volt 
55 tagja, segélyezett 13 özvegyet és néhány árvát; 
az özvegyek segélye fejenként 280 frt., az árváké fejen-



ként 28 frt volt. A számvizsgálók jelentése szerint az 
egyesület bevétele 7721 frt öO kr., kiadása 5153 frt 
66 kr., tőke szaporulata 2568 frt 74 kr., tőkéje 76,787 frt 
7 kr. volt. A közgyűlés e jelentéseket tudomásul vette, a 
kezelőknek a felmentvényt megadta s egyszersmind meg-
bízta a tisztikart és választmányt, hogy a gyámegyesület 
ügyeit továbbra is kezelje, a megüresedett választmányi 
tagságra pedig Katona Mihály kecskeméti igazgató tanárt 
megválasztotta. — Nagy vitát keltett a kezelő választ-
mánynak ama javaslata, hogy az országos nyugíjintézet 
tényleges megalakulása alkalmával az oda átlépő tagok 
belépési illetékét egészen a gyámintézet fedezze. A ben-
maradó tagok azt a gondolatot, hogy átlépő tagjaiért a 
gyámintézet fizessen, elvileg nem perhorreskálták, de 
azt sürgették, hogy legelőször az özvegyek és árvák szer-
zett jogai biztosíttassanak s csak az ennek utána fen-
maradó tőke felett rendelkezhetnek egyfelől a távozó tagok, 
másfelől a megmaradandó tagok. A többségben levő távo-
zók lényegében elfogadták a választmány javaslatát, de a 
gyámintézet kötelékében maradó theol. tanárok a javas-
lathoz nem járulhattak. Döntő határozatot hozni az 
egyházkerületi közgyűlés van hivatva. 

* Budapesti theologiai akadémiánkon szeptem-
ber 26-án érdekes vendég tett látogatást: Dr. F. V. Bae-
deeker, a mathematika tudora, német eredetű angol állam-
polgár, ki 30 év óta önkényt és a maga költségén misszió-
náriuskodik. B. a theol. ifjúságunknak épen a szokásos 
bibliai estéjén jelent meg Szabó A. és Szőts F. tanárok 
s néhány vendég kíséretében. A megnyitó ének és ima 
meghallgatása után a felolvasott bibliarészlet (János evang. 
III. része) felett német nyelven tanulságos előadást tar-
tott. Az élet vizéről beszélt, melyet Jézus nyújt a léleknek, 
az új életről szólott, melyet Krisztus lelke fakaszt a benne 
hívőkben. A sok egyéni vonatkozással is élénkített előadást 
Szabó A. tolmácsolta és nagy figyelemmel hallgatta a 
theol. ifjúság. Baedecker Budadapestről Debrecenbe uta-
zott, Szőts .F ajánlatával és távirati értesítésével s mint 
a »Debreceni Lap«-ban olvassuk, az ottani theol. ifjúság 
előtt szept. 27-én szintén tartott bibliai előadást, azután 
pedig Bukaresten át Oroszországba utazott a börtönök 
meglátogatására. Isten vezesse és áldja meg nemes mun-
kájában a lelkes misszionáriust! 

* Az állami anyakönyvvezetés ügyében készült 
törvényjavaslatott szept. 27-én tárgyalta a főrendiház 
egyesült hármas bizottsága. El is fogadta azt minden 
érdemleges változtatás nélkül a képviselőház által meg-
állapított szövegezésben. A tárgyalás folyamán azonban 
több figyelemre méltó óhaj és nyilatkozat történt a pap-
ság anyagi helyzetének javítására vonatkozólag. így Prónay 
Dezső br. kijelentette, hogy addig nem szavazza meg a 
javaslatot, a míg a papok kárpótlásáról, kiket az anya-
könyvek államosítása anyagilag érzékenyen sújt, nem 
gondoskodnak; Gáli József és Gajzágó Salamon szintén a 
papság segélyezését sürgették. A kormányférfiak, Hieronymi, 
Wekerle, Szilágyi kijelentették, hogy nem ismerik ugyan 
el a kárpótlás kötelezettségét, mert csak átruházott hatás-

kör visszavonásáról van szó; de a papság anyagi helyze-
tén, annak magas erkölcsi hivatására való tekintettel, 
hajlandó segíteni a kormány s ez irányban a szükséges 
elóintéskedéseket meg is tette. A részletes tárgyaláson 
Frónay D. br. azon indítványt tette, hogy az arra kész 
papság ne zárassék ki az állami anyakönyvvezetők közül, 
de a kormány s utána a többség nem fogadta el az 
indítványt. 

* A péceli templom új tornyának felavatása 
szept. 30-án ment végbe. Az ünnepélyen nagy és díszes 
közönség volt jelen Pécelről, környékéről és a fővárosból. 
A felavató imát és beszédet Szász Károly dunameliéki 
püspök tartotta a nála szokásos szónoki erővel és vallásos 
melegséggel. Megkapó részlete volt az ünnepélynek György 
László péceli lelkész történeli visszapillantása a templom 
múltjára. Úrvacsorai beszédet Szánthó esperes helyett 
Vörös Károly mondott, dicséretes rövidséggel, a keresz-
telést Keresztesi S. helyett Gönezy Benő gödöllői lelkész 
végezte, eskető beszédet, nagyon szépet, Papp Károly 
budapesti lelkész, záró imát keneteset, buzgóságteljeset 
Petri Elek budapesti theol, tanár mondottak. Közben a 
gyülekezet és a nem rég szervezett péceli gyermekkar 
felváltva énekeltek. A hangulatos, lelkes ünnepélyt társas 
ebéd fejezte be. 

* A gyermekek vallásáról szóló törvényjavas-
latot a főrendiház egyesült, hármas bizottsága szeptember 
26-án tárgyalta és mind általánosságban, mind részletei-
ben változtatás nélkül elfogadta. A tárgyalásban részt 
vettek: Sehlaneh püspök, ki elfogadja a javaslatot, mert 
azt az elvet látja benne, a melyért éveken át küzdött, 
t. i. a szülők választási szabadságát; Dessewffy A. gróf 
nem fogadja el a junktim miatt; Prónay D. br. szintén 
nem fogadja el a javaslatot, mert a status quo antet 
(az 1868. LIII. t.-c. sanctio nélkül) tartja a legjobbnak, az 
elkeresztelési rendeletet túlbuzgóság szülte; liudnyánszky 
J. báró nem fogadja el a javaslatot; Szász Károly püs-
pök osztozik Prónay aggodalmaiban, de ő még is hozzá-
járul a javaslathoz, nehogy a többi javaslat létrejöttét 
meggátolja; Keglevich István gr. elfogadja a javaslatot. 
A javaslatot a támadásokkal és aggodalmakkal szemben 
Wekerle S. miniszterelnök védelmezte. A részletes tár-
gyalásnál több módosítvány merült fel, de a többség 
egyiket sem fogadta el, hanem a képviselőház által meg-
állapított szöveget tette magáévá, mely szerint a vegyes-
vallású házasságra lépők esküvő előtt tartoznak meg-
egyezni a gyermekek vallásos nevelésére nézve s ha nem 
egyeznek meg, akkor a gyermekek nemük szerint követik 
szülőik vallását. 

* A r. kath. püspökök tanácskozmánya, mely 
szept. 27-én Budavárban Vaszary hercegprímás elnöklete 
alatt tartatott, hír szerint a kongrua kérdésével, a tanítói 
fizetések rendezésével és az egyházpolitikai reformok iránti 
magatartással foglalkozott. Megállapodásait titokban tart-
ják, de egyetmás mégis kiszivárgott belőlök. A kongrua-
ügyében a Samassa-Timon-féle javaslatot, mely a lelkészi 
és segédlelkészi fizetések összeírásának módját állapítja 



meg, a püspöki kar elfogadta, csak a nagyobb egyházi 
javadalmak összeírására és a tanító szerzetesrendek meg-
adóztatására küldött ki albizottságot. A kongrua-bizottság 
a tanítószerzetek vagyonát is megadóztatandónak véli a 
kongrua céljára, a püspöki tanácskozmány ezt ellenzi. A 
tanítói fizetések rendezése ügyében albizottságot küldtek 
ki. A püspökök egyházpolitikai magatartásáról a legkeve-
sebb megbízható közlés került nyilvánosságra. Csak az 
látszik bizonyosnak, hogy a gyermekek vallásáról szóló-
nak kivételével a többi egyházpolitikai javaslatokat elle-
nezni fogja, de az ultramontánok által követelt politikai 
agitációba, a királyhoz küldendő tömeges küldöttség ter-
vébe, ügy látszik, hogy a püspöki kar nem megy bele. 
Állítólag azért, mert Rómából azt a titkos utasítást kapta, 
hogy a javaslatokat tűrje el (»pati debere*). 

* A sárospataki főiskola leégett. Ezt a borzasztó 
hírt hozta egy szűkszavú tudósítás Sárospatakról. A tűz 
a szomszédházak egyikén támadt s az irtóztató szélvihar-
ban fölperzselte a kollégium összes épületeit. A főiskola 
kincseit, könyv- és szertárait a hőslelkű ifjúság nagyobb-
részt megmentette. Irtóztató szerencsétlenség! 

* Az erdélyi egyházkerületi papi értekezlet, 
mint tudósítónk írja, Maros vásárhelyit, nagy érdeklődés 
mellett Szász Domokos püspök és nagy közönség jelen-
létében szept. 30-án és október 1-én fényesen sikerült. 
Részleteiről jövőre. 

* A zsidóvallás recepciója a főrendiházban az 
egyesült hármas bizottságban szept. 26-án tárgyaltatott. 
Ellenzéke nem nagy volt a javaslatnak. Budnyánszky 
József báró tett élesebb nyilatkozatokat a zsidóság ellen 
és Zichy Nándor gróf ellenezte dogmatikus okokból a 
javaslatot. A protestáns főrendek közül Beöthy Zsigmond 
és Prónay Dezső báró nyilatkoztak és pedig a javaslat 
mellett. A bizottság a javaslatot nagy többséggel átalá-
nosságban elfogadta. A részletes tárgyalásnál Daruváry 
Alajos indítványára betették a javaslatba a következő §-t: 
»Lelkész, tanító és egyházközségi előljáró az izraelita hit-
felekezetnek csak az a tagja lehet, a ki magyar állam-
polgár és a ki kiképeztetését Magyarországon nyerte«. — 
Bölcs intézkedés, ráférne a törvényesen bevett vallásfele-
kezetek egyik-másikára is. 

* A gyermek Jézus eltűnése cím alatt dr. Vargha 
Gyula hosszabb verses elbeszélést olvasott fel a Kisfaludy-
társaság szept. 26-iki ülésén. Azt az ismertjelenetet dolgozta 
föl, mikor Jézus a jeruzsálemi templomban visszamarad 
és az írástudókkal vitatkozik. Megragadó vonásokkal raj-
zolja az utazó karavánt, a Jézus eltűnését észrevett anya 
fájdalmát, a gyermek keresését stb. A közönség viharos 
tetszéssel tüntette ki a költőt. Az ily vallásos költemények 
a többfelé szokásos vallásos estélyeken szavalásra nagyon 
alkalmas darabok. 

* Pályatársak találkozása. Felhívom azokat, a 
pályatársaimat, a kik theologiai tanulmányaikat a buda-
pesti ref. theologiai akadémia kebelében az 1883/4-ik 
tanévben végezték, hogy közös találkozóra f. é. október 

hó 30-án d. e. fél 9 órakor a budapesti ref. theologiai 
akadémia nagytermében megjelenni szíveskedjenek. Kérem 
őket egyszersmind, tudassák velem, hogy a közös talál-
kozóra megjelennek-e s illetve, hogy nejeiket magokkal 
hozzák-e. Tisztelettel kérem az egyházi lapok szerkesztőit, 
hogy e felhívást becses lapjaik hasábjain közzé tenni szí-
veskedjenek. Budapest, 1894. szept. 29. Dr. Szabó Aladár, 
theol. akad. r. tanár. 

* A soproni theologiai tanárok fizetése a dunán-
túli ev. egyházkerület legutóbbi közgyűlésén jelentékenyen 
megjavíttatott. Törzsfizetés 1700 frt, lakbér 4-00 frt, maxi-
mális korpótlék 600 frt, összesen 2700 frt. Tudtunkkal ez 
a legjobb theol. tanári fizetés nemcsak az ág. evang., de 
az ev. ref. egyházban is, mert az eddig legmagasabb fizetésű 
budapesti theol. tanárok törzsfizetése 1600, lakpénze 600, 
maximális korpótléka 750 frt, összesen 2950 frt, a mi 
Budapesten kétségtelenül kevesebb, mint Sopronban a 
2700 frt. Sopronban a főgimáziumi tanárok fizetését is 
teljesen az állami középiskolai tanárok fizetésének meg-
felelően rendezte a legutóbbi egyházkerületi közgyűlés. 

* H i b a i g a z í t á s . L a p u n k m u l t s z á m á n a k » T á r c a * r o v a t á b a n , 
a 616- ik l ap 2-ik k o l u m n á j á b a n , a l u l r ó l a 27-ik s o r b a n az v a n n y o m -
t a t v a : »De á l d o z z a t o k i d e g e n i s t e n e k n e k * , a m i így j a v í t a n d ó : 
»Ne á l d o z z a t o k i d e g e n i s t e n e k n e k « . 

P á l y á z a t . 
A szatmár-németi-i ev. ref. egyház segédlelkész-

tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Évi javadalmazás: a városi pénztárból havonkénti 

előleges részletekben 500 frt; az egyházi pénztárból évi 
25 frt utólagos évnegyedi részletekben fizetve; 272/3, azaz 
huszonhét kétharmad köbméter kemény, hasábos tűzifa, 
a város által beszállítva, melyből a tanterem is fűtendő 
lévén, a tanítót illető, tehát személyi célra fordítható, 
mintegy 20 köbméter, értéke 60 frt; minden praedicatiós 
vagy oratiós halottól kikísérési díj 1 frt, az általa mon-
dandó beszédtartás díja 3 frt, így az összes évi stóla mint-
egy 80 frt; tisztességes lakhely. 

Kötelességek: az elemi V., VI. fiosztály tantervszerű 
tanítása; minden vasárnap délután s az úgynevezett cano-
nica órákon templomi lelkészi szolgálat. A segédlelkész-
tanító három évre választatik, a melynek eltelte előtt 
három hónapi előleges felmondás után hagyhatja el csak 
állomását. -

Az állomás e folyó évi december 1-ső napján elfog-
lalandó. 

A kellően felszerelt kérvények október 26. napjáig 
alólirotthoz küldendők. 

Szatmár-Németi, 1894. szept. 16. 

Fésős András, 
ev . ref . l e lkész s e g y h á z t a n á c s i 
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A felekezetnélküliség, 

Őszintén megvallva, eleitől fogva nem valami 
nagyon lelkesedtem az ú. n. egyházpolitikai re-
form-javaslatokért . És pedig nem azért nem, 
mintha elveikben, célzataikban nem láttam volna 
épen pro tes táns elveinknek, céljainknak, hogy azt 
mondjam, liberális felfogásunknak kifejezését ós 
mintegy diadalra j u t á s á t ; nem is azért nem, 
mintha az a meggyőződés vezetne, hogy quieta 
non movere, vagy hogy egyházpolitikai viszo-
nyaink a lehető legjobbak, így hát azokat boly-
gatni nem kell ; hanem egyenesen azért nem, 
mer t — engedtessék meg e kis világi politizá-
lás — abban a meggyőződésben vagyok, hogy 
az egyházpolit ikai kérdések rendezése és meg-
oldása nem épen elsőrendű nemzeti fe ladatunk 
volt. Hata lmas és erőtel jes közgazdasági és köz-
oktatási politika inaugurálása, a nemzeti erők-
nek ós in tézményeknek minden téren való fej-
lesztésére irányzott törekvés e isőbbrendű szük-
ségünk gyanánt mutatkozik, hogy egyszer-akkor 
nagy nemzeti inst i tut iókkal ós kifejlesztett erők-
kel szerezhessünk tekintélyt magunknak kifelé 
a külföldön ós befelé a nemzetiségekkel szemben 
idehaza. Azután meg Nyugot-Európának egyetlen 
egy ál lama sem csinálta meg előbb a nagy egy-
házpolitikai reformokat , mint mielőtt össze nem 
törte az állam-egyházat, véle a hierarchiá t és 
nem szekulárizálta a re t tene tes papi vagyont. De 
megcsinálni a polgári házasságot, a szabad vallás-
gyakorlatot egész a felekezetnélküliség törvénybe 
iktatásáig ós a gyermekek vallásáról szóló tör-
vényt addig, a míg egy hatalmas, gazdag, az 
ország egész területének majdnem egy tizedré-
szét birtokoló k lérus van az egyik oldalon, s 
egy a mindennapi megélhetésér t küzködő, csupán 
a hívek filléreiből élő, anyagiakban szegény lel-
készi kar ós a szó teljes ér te lmében létéért har -
coló egyh az a másik oldalon : ez, a legkíméle-
tesebben kifejezve, határozot tan az el járás sor-

rendjének megfordí tása volt. És hogy így áll a 
dolog, muta t ja az a nagy küzdelem, a melyet 
minden egyes kérdésnél a klérussal és annak 
satelleseivel a kormánynak vívnia kell. Legalább 
is az 1848: XX. törvénycikket kellett volna előbb 
életbeléptetni ós akkor állani elő a reformokkal . 
De így kiszolgáltatj a az állam a maga szabad-
ságainak és kul turál is intézményeinek egyik leg-
hűségesebb védőjét és istápolóját egy, már hely-
zeténél, állásánál fogva kozmopolita, eszközeiben 
egyáltalában nem válogatós, idegen hata lmasság 
parancsszavára hajló ós céljai megvalósí tására 
rengeteg gazdag klérusnak. Beállít bennünket , 
protes tánsokat egy merőben egyenlőtlen harcba . 
A kicsiny Dávidnak, a kinek csak egy pari t tyája 
van, az óriási és a lábpáncéltól a fej sisakjáig 
minden harci készülettel felszerelt s a védő 
paizsból a támadó lándzsáig minden fegyverzettel 
ellátott Góliáttal kell megküzdeni. Szent meggyő-
ződésem ugyan, hogy ha a küzdelemre mi is a 
Seregek Urának nevével megyünk, a diadal előbb-
utóbb a miénk lesz, mert a pro tes tan t i smus ügye 
»Istentől vagyon« s azt ember el nem ronthat ja ; 
a jövő a miénk; mer t nem szent Pé ternek , hanem 
a Pé te r Krisztusban vetett hi tének ígórtetett 
meg, hogy annak a hitnek a kőszikláján fogja 
Krisztus megépíteni a maga szentegyházát ós 
azon a poklok kapui sem diada lmaskodhatnak; 
az evangélium isteni ereje minket t á m o g a t ; a 
»százszor szent égi szabadság« a mi b i r tokunk; 
a jogok és kötelességek egyenlősége a mi zász-
lónkon van ós a mi intézményeinkben valósul, 
és a testvér iség nagy eszméje nem a foederál is 
ós h ie ra rch ikus egyházban, hanem a Krisztus 
igazi közösségében érvényesül ; szóval az emberi-
séget éltető, a t á r sada lmaka t megszentelő, a nem-
zeteket megtar tó és az egyesek eszményét alkotó, 
törekvéseiket vezető erők abban az evangélium-
ban vannak, a melyet mi soha sem szégyen let-
tünk. De a küzdelem a maga első s tád iumában 
épen az adott viszonyok között, épen a merő-
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ben egyenlőtlen felszerelés miatt ránk nézve gok, csak az állam jogvédelme alatt élhetünk 
olyan viszonyokat fog teremteni, a melyeket csak meg, tar that juk fenn magunkat és valósíthatjuk 
nagyon hosszú idők alatt tudhatunk majd rendbe- céljainkat; hogy nekünk feltétlenül szükségünk 
hozni és benne olyan sebeket kaphatunk, a van vallási kényszerre; hogy szótmállunk, ha az 
melyeket igen sokáig bírunk majd behegeszteni, államtörvény parancsszavával el nem tiltja és 
hogy újra megerősödve és egészségünket vissza- lehetetlenné nem teszi a felekezetek alakulását, 
nyerve folytathassuk a harcot. vagy épen a felekezetnélküliséget. 

Nem azért nem lelkesültem az egyházpoli- Távol legyen ! Sőt inkább nekem is meg-
tikai reformokért, mintha nagynak tar tanám az győződésem s úgy látom hitsorsosaim igen nagy 
efezusi Dianát csak azért, mert az ő tisztelete részének is az, hogy az egyházpolitikai refor-
pénzt hozott a konyhára stólák ós más acciden- mokban a határozottan protestáns elvek nyertek 
tiák képében ós ezektől mind megfosztatunk, ha kifejezést, jutottak bennök diadalra és a nemzeti 
a teljes szabadságot ós amaz ismeretlen Istennek érzés erősebb lóvén a felekezetinél, a protes-
tiszteletét hirdető Pálnak valamiképen sikerül a tánsok épen ezért felmerülhető aggodalmaikat 
a nagy Diána kultusát megsemmisíteni, — ez ós kényelmi érdekeiket félretéve csatlakoztak a 
a gyakorlati életben ugyan lehet szintén igen mozgalomhoz s támogatták ezt a küzdelemben, 
erős motívum is, de az elvek, eszmék diadala Én is csak a viszonosságot követelem. Quod uni 
mellett hát térbe szorúl, a nagy elvi kérdések justum, alteri aequum! Nekünk nincsen szüksé-
mellett kicsiny tényezővé törpül; — hanem azért günk garantirozott jogokra ; nekünk garanciánk-
nem, mert éreztem, hogy a reformok által te- az emberiség haladó szelleme ós az evangélium 
remtenclő új viszonyokra nem vagyunk élőké- ereje. Nincs szükségünk a közönséges polgári 
szülve, nincs hozzájuk elég felszereltségünk. Ho- jogvédelmen kívül semmi felekezeti jogvócle-
gyan meg fognak bennünket az új viszonyok l emre ; nekünk jogvédelmünk »az Istennek min-
tépdesni, szakgatni és hányan fognak a teher clen fegyvere«, »az igazság mellvasacc, »a hitnek 
elől a felekezetnólküliség »nem törődömcc, »nem paizsacc, »az üdvösség sisakjaa és a »lelki fegyver, 
adózomcc és »nem áldozom^ kényelméhez mene- mely az Istennek beszéde«. Nincs szükségünk 
kü ln i ! a »compelle intrare«-ra, nekünk szülőföldünk a 

A »nemzeti pártcc egyik korifeusa, Hodossy, szent szabadság földje és nekünk éltető leve-
a minapában azt állította, hogy a magyar em- gőnk a feltótlen lelkiismereti szabadság tiszta 
berben mindig erősebb volt a felekezeti érzés, aethere. Nekünk, mint az apostol mondja, »nin-
mint a nemzet. Hát hogy ő milyen szemüvegen csen tusakodásunk a vér ós a test ellen«, azaz 
át nézi a magyar történetet, hogy az a szem- az önző, kicsinyes érdekek miatt, hanem »a ha-
üveg milyen hibásan van köszörülve ós hogy talmasságok ellen, e világnak ura ellen, ez élet 
milyen kicsinyes, semmitmondók azok a törté- setétségének vezérei ellen és a lelki gonoszsá-
neti adatok, a melyeket ő Grünwald »Régi Ma- gok ellen«. (Efez. VI : 12.) Mi a harctól nem 
gyarországábólcc összeszedett s a melyek csak ret tenhetünk vissza, mert segít Az, a ki meg-
a Grünwald történetírói kritikája előtt nyerhet- győzte e világot. Épen azért, ám állítson ki az 
tek fontosságot: azzal ne vesződjünk, hanem állam bennünket a küzdtór re ; de hadd vívassék 
hogy a magyar embernél a nemzeti érzés mindig a harc lovagiasan egyenlő fegyverekkel ós ne állítson 
erősebb volt, mint a felekezeti, a politikai érdek- oda minket minden felszerelés nélkül, míg a 
lődós, mint a vallási, — nos, ezt csak az nem másik mögé meg oda áll ő maga a saját erejét 
látja meg, a kinek a párt taktikájába épen az is odaadva neki azokban a rettenetes javakban, 
ellenkező állí 'ás illik bele. Ha a magyar ember a melyek birtokában ez még aztán adományozó-
magyar lehet s a nemzeti érdekeknek felekezete- jávai is dacolni mer. Vagy meg kell csinálni a 
ken kívül is szolgálhat, bizony holmi dogmatikai szekularizációt, vagy életbe léptetni ránk nézve az 
szőrszálhasogatásokkal,különbségekkel nem sokat 1848: XX, törvénycikket; mert most már azt a 
törődik, a felekezetek nem érdeklik úgy, mint harmadik »vagy«-ot, hogy vagy ezek egyikének 
a skótot, vagy a hollandust. A hol esetleg sze- megtörténtéig elhalasztani a reformokat, már 
mélyes kellemetlenségei lesznek a pappal, vagy úgyis teljesen idejét multa emlegetni. Sőt nem 
az egyházi hatósággal, megy és lesz felekezet- is rekriminálunk az egyházpolitikai reformok 
nélkülivé ; becsületes, tisztességes ember így is i szőnyegrehozataláórt, — habár nem tartottuk 
lehe t ! is elsőrendű szükségnek, — mert a mióta e re-

Ne méltóztassanak azonban félreérteni. Nem b formok felszínen vannak, annyi fermentáló eszme, 
azért mondtam el a fentebbieket, mintha azon ^annyi nemes gondolat, annyi mély érzés vető-
az állásponton volnék, hogy mi protestánsok, lelőtt fel velük együtt, hogy évtizedek alatt nem 
evangéliumi keresztyének csak garantirozott jo- i Jfoglalkoztak nálunk az emberek annyit ós oly 



sok oldalról a va l lás és egyház ké rdése ive l , 
min t épen e n é h á n y h ó n a p a la t t s nem nyú l t ak 
be le e k é r d é s e k b e olyan mélyen, m i n t mos t épen 
a legközelebbi napokban . Ezeknek a k é r d é s e k -
nek peclig m á r csak a pusz t a sze l lőz te tése is 
b izony nem n e k ü n k esik h á t r á n y u n k r a ; n e k ü n k 
a l eg l ibe rá l i sabb néze tek ós i n t é z m é n y e k is csak 
h a l a v á n y másola ta i , v i s szhangja i vagy visszfényei 
a n n a k a valódi, a n n a k az örök, a n n a k az utol-
é r h e t e t l e n l i be rá l i smusnak , a melye t a Kr i sz tu s 
ál tal b í runk , h i r d e t ü n k és a v i l ágba bev inn i 
igyekezünk . 

Úgy látszik, é b r e d e z n e k a lelkek. Az ég a l ján 
minden fe l é nyáré j i v i l lámlás tüze kel. A levegő 
tisztul. Majd m e g é r n e k l a s s a n k é n t az eszmék. 
Szen tü l h iszem, hogy a nagy a r a t á s n e m m i n k e t 
talál konko lynak . 

Más sze leke t is lá to t t m á r egyházunk . Most 
is m a j d úgy lészen, m i n t Dávid ide jében : »és 
m e g t u d j a m i n d az egybegyű l t sokaság , hogy n e m 
fegyver ós d á r d a által t a r t m e g az Ú r ; m e r t az 
Ú r é a hacl«. 

Kenessey Béla. 

Országos egyházi pénzeink kezeléséről. 
Nehezen határoztam el magamat arra, hogy az orszá-

gos lelkészi gyámintézet tervezetéhez hozzászóljak. 
Hiszen a többi, már elhangzott szó is csak pusztá-

ban kiáltónak a szava, mely nyomtalanul enyészik el. 
Az én szóm tehát hogyan lehetne más ? 
Nem is lesz más, — jól tudom. 
Szólok mégis, felemelem erőtelen szavamat mégis, 

mert a beregi egyházmegye erélyes hozzászólása bátorít, 
késztet, kényszeríti ezt bennem. 

Azoktól, a kik az egyházi közalap kezelését köz-
pontosították s pénzintézetre bízták, még várni sem lehe-
tett mást mint azt, hogy ők az országos lelkészi gyám-
intézet pénzét is, sőt minden országos pénzt csakis pénz-
intézet által fognak kezeltetni. 

És hagyján, ám lenne nekik az ő akaratuk szerint, 
ha így 6—8°/0-os jövedelemmel kamatozna a pénz s ha 
sehogy se lehetne ilyen kamatbevételt biztosítani. 

De lehet ám, mert a közalap pénze is, egyház-
megyéinkben sokszoros és soha meg nem bukható bizto-
sítékot nyújtó fekvőségekre bekebelezve, 6—8%-kal volna 
gyümölcsöztethető, tehát 2—4%-kal több lenne a jelen-
leginél az évenkénti kamatjövedelem. 

Szomorú, nagyon szomorú igazság ez! 
Pedig a közalap pénzét a lehető legmagasabb ü/okal 

kellene gyümölcsöztetni, mert ezerszer való ezer a szük-
ség, a mit a közalap jövedelméből keli kielégíteni. Minél 
több a jövedelem: annál több jut egy-egy szükség kielé-
gítésére, vagy annál több szükséget lehet kielégíteni. 

De nemcsak ezt kellene szem előtt tartani, hanem 
azt is, hogy az egyházmegyéinkben elhelyezett tőkék az 

uzsorások farkaskörmei közül szabadítsák ki az odaszo-
rult ezer meg ezer szegény egyháztagokat. 

Nincs olyan egyházközség, a melyikben ne volnának 
egyháztagok, a kik többé-kevésbbé uzsorások erős nyo-
mása alatt állanak s e miatt úgyszólván lélekzeni is alig-
alig bírnak. 

íme itt egy nagycsaládú napszámos, a kinek, hogy 
kiboldoguljon, időnként csak annyi pénzre volna szüksége, 
a mennyiből egy hónapra való eleséget vehetne s ezen 
az eleségen nemcsak azt a pénzt keresné meg a legbiz-
tosabban, hanem a mellett jutna a keresetből más egyéb 
házi szükségre is. De hol vegye azt a pénzt ? Ha az uzso-
rásokhoz fordul: azok megnyúzzák a szó szoros értelmé-
ben. Ha a gazdáknál zörget: azok adnak neki búzát, az 
igaz, de úgy, hogy a piacon 5 frtért vehető jó búza 
helyett kap a megszorult ember hitelbe 8 frtért szemetet 
s arra még napszámolni is kell. 

íme amott egy olyan egyháztag, a kinek van két 
lovacskája s ezzel szokott ő »kereskedni*. Vesz, vagy 
maga állít elő valami olyan »portékát«, a mit elvisz 
messze vidékre s ott elárusítja. Most — nagyban — olcsón 
vehetne ilyen portékát, avagy olcsón kapni az általa elő-
állítni szokott portéka nyers anyagját. Venne is édes örö-
mest — de nincsen ám pénze. 

Az ilyen ember »takarék«-ból is csak két elfogad-
ható kezes mellett kaphat pénzt. Ilyen kezeseket pedig 
nagy ritkán kap szegény s lehet, hogy nem is kap soha 
egyáltalán. 

Az ilyen s ezekhez hasonló szükséggel küzdők száma 
légió minden egyházmegyében. És ezekről mégis senkisem 
akar gondoskodni, noha mindenki tudja, hogy az ilyen 
szegény, megszorult emberek véres-verejtékén híznak kö-
vérre az uzsorások. 

Az evangélizáció mellett bizony szükséges volna, 
hogy a presbyterium olyan tőkepénzzel rendelkezzék, a 
miből az ilyen és az ehhez hasonló szorult emberek rövid 
kölcsönöket kapnának. * Annak tudtuladása, hogy van már 
ilyen tőkepénz: lenne aztán az igazi »örvendetes izenet«. 

És vájjon van- e valami természetesebb, van-e valami 
méltányosabb, mint az, hogy az egyetemes egyház köz-
pénzei fordíttassanak ilyen szükségletek kielégítésére, tehát 
hogy úgy a közalap, mint az országos lelkészi gyám-
intézet tőkéi az egyházmegyékben kezeltessenek. 

Egy ezer lelket számláló egyházközség presbyte-
riumának a kezelésére mégis csak lehefne — egyetem-
leges jótállás és felelősség mellett — 4—5 száz, sőt ezer 
forintot is odaadni. Igy az egyházi közpénztárak nemcsak 
jót tennének »kiváltképen a mi hitünknek cselédivel*, 
hanem — mitse kockáztatva — a legbiztosabban meg-
hozzák a 6 —8%-° s évi kamatjövedelmet. 

Ha minden egyházközségben volna alkalom, ha csak 
egy-egy olyan egyháztagra is újjal rámutathatna, a kit a 

* Az i lyen b a j o k o n segí teni az o lyan »községi h i te lszövet-
keze tek* v a n n a k h i v a t v a , m i l y e n e k e t a görgényi ref. e g y h á z m e g y e 
p a p s á g a ind í tványozo t t és úgy t u d j u k , létesí tet t is. A fe lh ívás t 1. e 
L a p f. évi 30-ik s z á m á b a n . Szerte. 
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presbyteriúm közegyházi pénzzel szabadított ki az uzso-
rások farkaskörmei közül: vájjon nem szívesebben fizet-
nék-e a gyülekezetek most a közalapi adót s majd a 
lelkészekért is az országos gyámintézeti tartozásaikat? 

Én azt hiszem, hogy nemcsak szívesebben, hanem 
igazán szivesen csakis így fizetnék azokat. 

Én tehát fájó szívvel szemlélem, hogy a közalap 
ott és ügy kezeltetik, a hol és a hogy csak keveset jöve-
delmezhet az, s még jobban fáj az, hogy az országos 
lelkészi gyámintézet pénze is ilyen helyen és így szándé-
koltatik kezeltetni. 

Hogy a közalap ilyen kezelése ellen nem tiltakozott 
annak idejében mind az öt egyházkerület mindenik lelké-
sze, kimagyarázható abból hogy nem minden lelkészt 
érdekel közvetlen a közalap többet-kevesebbet jövedel-
mező kezelése. Hiszen csak a legszegényebb egyházak és 
ezeknek lelkészeik részesülnek a közalap jótékonyságában. 

Nem ilyen ám az országos lelkészi gyámintézet. 
Ez már a legközvetlenebbül érdekel minden lelkészt, 

akár saját magára, akár családjára gondol. 
Hogyan lehetne tehát bárki is közömbös az őt leg-

közvetlenebbül érdeklő ügy iránt? 
És ha nem vagyunk közömbösek : nem is fog ott 

is ügy kezeltetni az országos lelkészi gyámintézet pénze, 
a hol és a hogy a közalap kezeltetik. 

Győzzük meg a »Tervezet* készíttetőit úgy, mint 
annak készítőit * arról, hogy törekvésük lehet ugyan a 
legnemesebb célú, de az út, a melyen a »Tervezet« halad, 
célellenes irányban vezet. 

A cél az, hogy minél több legyen a gyám intézet 
segélyezésre fordítható évi jövedelme. 

Ha akarjuk elérni ezt a célt: akarnunk kell hasz-
nálni azt az eszközt is, a melylyel ez a cél biztosan 
elérhető. 

Ez az eszköz pedig csak a 6 —8%-os kamat lehet 
egyedül. 

Ennyi kamatot nem ad, nem adhat pénzintézet. 
Ennyi kamatot csak a megszorult szegény emberek 

adhatnak. Ezeknek kell tehát az országos lelkészi gyám-
intézet pénzét könnyen hozzáférhetővé tenni. 

Ez a pénz a megszorult szegény embereknek könv-
nyen hozzáférhető csak akkor lesz, ha az egyházmegyék 
kezelik azt. 

Az embert akarata ellen boldoggá se lehet tenni. 
Mi nem akarjuk, hogy minket bármelyik pénzintézet 

is kiboldogítson. 
Álljunk fel azért mint egy ember és sürgessük, hogy 

az országos lelkészi gyámintézet pénzei 6—8°/0-os ka-
mattal gyümölcsöztessenek! 

Ágya, 1894. október. 
Nagy Sándor, 

evang . r e fo rm, lelkész. 

* A gyámin téze t i b izot tság eredet i leg úgy te rvez te , hogy a 
gyámin t éze t pénze i t va l ame ly ik egyházke rü l e t kezel je , de a. k o n v e n t 
ezt a t e rve t n e m fogad ta el. Szcrk. 

I S K O L A Ü G Y . 

A szülői ház és az iskola. 
Az iskola nem más, mint azon intézmény, a mely 

hivatva van a szülői védő szárny alól kikerült gyermeket 
gondviselésébe venni, vele a mindennapi életben szükséges 
ismereteket közölni s őt a társadalom hasznos tagjává 
nevelni. Ha az iskolának eme meghatározását elfogadjuk, 
akkor világosan áll előttünk az a kettős feladat, a melyet 
megoldani az iskola vezetőjének kötelessége: az oktatás 
és nevelés, mondhatnánk az oktatva nevelés s a nevelve 
oktatás. Mindkét feladat, úgy az oktatás, mint a nevelés 
magában véve is elég terhes s a képességen kívül nagyon 
sok türelmet és kitartást igényel, azonban a kettőt egy-
máshoz hasonlítva, minden esetre a nevelés munkája 
tűnik fel előttünk nehezebbnek. Épen ez az oka, hogy 
napjainkban a nevelést sok iskolában mostoha gyermek-
nek tekintik, a melynek csak a sutban van helye s mely-
lyel csak nagyon elvétve foglalkoznak valamit. Pedig a 
nevelést az iskolában elhanyagolni nem szabad, nem sza 
bad már csak azért sem, mert a mit a tudomány, a 
helyes irányban fejlesztett értelem önmagában soha sem 
adhat meg, azt a kellő nevelés eredménye, a jellem rend-
szerint megszerzi az embernek: a valódi tiszteletet! 

Az iskola szoros viszonyban áll a szülői házhoz. 
Ez adja neki az anyagot; a szülők bizalommal adják át 
gyermeküket a tanítónak s a kezébe teszik azoknak egész 
jövendő életsorsát, hogy azt szakértő munkálkodásukkal 
irányítsák. S az iskola, miután a nyert anyagot átalakí-
totta, ismét visszaadja azt a szülői háznak. 

Ez a viszony azonban csak külső, a melynél szoro-
sabb is van. A szülői háztól nyert anyagot tekintve, azt 
találjuk, hogy ez nagyon különféle. Különféle pedig nem-
csak az Istentől nyert tehetségeknél, hanem a szülői ház-
ban nyert idomításnál fogva is. A hány a gyermek, annyi 
féle tulajdonságot, előnyöket és hibákat különböztethetünk 
meg náluk. Az egyik szerény, a másik pedig a legvégső 
határig szerénytelen; az egyik szófogadó, a másik pedig 
engedetlen: az egyik nyilt szívű, a másik pedig titkolódzó; 
az egyik engesztelékeny, a másik pedig haragtartó s boszú-
álló; s ki tudná mindazon jó és rossz tulajdonságokat 
felsorolni, a melyek a zsenge korban levő gyermek lelkét 
ékesítik, illetve elcsúfítják! 

Talán mindezen jó, avagy rossz tulajdonságok a ter-
mészet ajándékainak tekintendők? Koránt sem! Az a ta-
nító, a ki ezeket a gyermekkel vele születetteknek te-
kinti, igen nagyon csalódik. Lehet, hogy az egyiknek vagy 
a másiknak a csirája már elejétől kezdve megvolt a gyermek 
lelkében, azonban ebből épen nem következik, hogy az 
más családi körülmények között kifejlődött volna Viszont 
azután sok tulajdonságot csakis a szülői háznak köszön-
het a gyermek. Az egyik, a kiben a bátorság szikrája 
már születésekor élt — talán azért oly vakmerő, mert 
hatalmas vezérekről, vitéz lovagokról beszéltek neki, a 
másik pedig, ki természeténél fogva félénk volt, talán csak 
azért lett gyáva, mivel serdületlen korában teletömték a 
fejét vasorrú bábákról, seprőnvélen táncoló boszorkányok-
ról szóló rém mesékkel. 

»A szokás második természetté válik* s ezt a 
második természetet a szülői ház is nagyban alakítja. A 
szülői ház mindég rajta hagyja a maga bé'yegét a gyer-
mek lelki életén s azért ennek kulcsát igen sokszor csak 
úgy találja meg a tanító, ha azt a szülői házban keresi 
s ha előbb ezzel igyekszik megismerkedni. 



A nevelésnek ezen a terén akként kell a tanítónak 
eljárnia, a mint eljár az orvos, ha új beteget vesz kezelése 
alá. Ennek legelső teendője, hogy biztosan felismerje nem-
csak magát a betegséget, hanem annak okát is, mert csak 
akkor gyógyíthat sikeresen. A tanítónak is arra kell 
törekednie, hogy a gyermek lelki életével tisztába jöjjön 
s megismerje egyszersmind azt a kört is, a melyben 
a gyermek eddig mozgott s a mely annak lelki életére 
eddig alakító befolyást gyakororolt. S tennie kell ezt 
azonnal a növendék átvételekor, hogy ne legyen kétség-
ben az iránt, milyen irányban haladjon elő. Legelső köte-
lessége kipuhatolni, hogy a szülői házban mennyit és 
milyen irányban foglalkoztak a növendékkel. Figyelme 
azonban nem arra fog kiterjedni, hogy a gyermek ismeret-
köre mekkora, mert hiszen a tudásnak alapját is az iskola 
van hivatva lerakni, hanem igen is azt kell megtudnia, 
hogy a gyermek értelme nem volt e teljesen elhanyagolva, 
hogy lát-e és hall e magasabb értelemben s tud-e némi 
leg gondolkodni ? Ennél azonban még fontosabb az, hogy 
a szülői ház részesítette-e a gyermeket egy kis szellemi 
(lelki) nevelésben, s ha igen. milyen irányt követeK az. 

A szülői ház adja az iskolának az anyagot, s ez 
az anyag az egyik esetben helyesen, a másik esetben 
helytelenül alakított. Természetes ennél fogva, hogy a 
szülői ház egyrészt megkönnyítheti, de másrészt végtelenül 
meg is nehezíti az iskola munkáját. S teheti azt a gyer-
meknek iskolába adása előtt s teheti ezt különösen azon 
időben, a mikor a gyermek iskolába jár. 

A gyakorlati téren működő tanító sokszor tapasz-
talja, hogy az egyik növendékére bízott talentomok sza-
porodnak, a másiknál pedig elvesznek S a mily nagy 
öröm tölti el a szívét, ha látja, hogy az elvetett mag jó 
földre talált, ahol megfogamzott, gyökeret vert és ki-
hajtott, oly rosszul esik neki, ha arról győződik meg, hogy 
hiábavaló munkát végzett. Hol keressük mindkét körül-
mény okát? Az iskolában bizonyára nem kereshetjük, 
hanem keresnünk kell azt a gyermekre hatással levő má-
sik tényezőben; a szülői házban. Ez fejleszti vagy sem-
misíti meg az iskola munkáját; ez ád az iskolában tanul-
taknak éltető erőt vagy ölő mérget; ez teszi igazán széppé 
vagy ez törli le a gyermek lelkéről a zománcot, a melyet 
az iskola arra varázsolt. Ha a gyermek látóköre tágul, 
ha tehetségei nagyobbodnak, ha az az iskolában tanul-
takat megtartja s a tanító iránt őszinte tiszteletet s bizal-
mat mutat; ba a gyermek szíve az iskolában nemesül s 
gondolkodásmódja tisztul: ez mindenkor a szülői háznak 
tudandó be érdemül. Ha pedig a gyermeknél az iskolai 
munka kárba veszni látszik, s ha a gyermek bizalmat-
lanságot mutat a tanító iránt, ezért nem a gyermeket, 
hanem igen is a szülői házat illeti a megrovás. 

A szülői házak nagyon, de nagyon különbözők, a 
szerint a mint különböző a szülőknek társadami állása, 
képzettsége, jelleme, gondolkodásmódja és egyéb körül-
ményei. A mi szempontunkból azonban a szülőknek két 
csoportját különböztethetjük meg, t. i. a felvilágosodottnak 
és az alacsony értelmi fokon állóknak csoportját. Amazok 
nemcsak hogy nem gátolják, hanem teljes erejökből elő-
segítik az iskola munkáját., emezek pedig vagy szándé-
kosan, vagy akaratlanul akadályokat gördítenek az iskola 
munkássága elé. 

Ügy az egyiknek, mint a másiknak a munkája érez-
hető az iskolában. Felvilágosodott szülők soha sem mu-
lasztják el gyermekeiktől az iskolában hallottakat és ta-
nultakat számon kérni és azokat a tanító iránt való 
tiszteletre s a tanulásban szorgalomra és kitartásra ser-
kenteni. S ha a gyermek szorgalmas és szép előmenetelt 
tesz. a szülők e felett igaz örömüket fejezik ki, a mi a 

gyermeknek is örömére szolgál. Kettőzött szorgalommal 
lát munkához s ezentúl felhívás nélkül is reprodukálja a 
tanultakat. Az ily gyermekből rendszerint munkás ember 
is válik, s hogy azzá válik, ahhoz a szülői ház nagyban 
hozzájárult. 

Azonban mit tapasztalunk a műveltség és a szellemi 
fejlettség alacsony fokán álló szülik gyermekeinél? Itt 
legtöbbször azt látjuk, hogy a gyermek nem tartja meg 
azt, a mit az iskolában tanult. Ugy tetszik, mintha nála 
az iskola munkája teljesen kárba veszett volna. Igaz, 
hogy ez az állítás csak részben áll, a mennyiben egyes 
tantárgyak, mint pl. az írás, olvasás, számolás kivételt 
képeznek, azonban annál inkább áll az az egyéb tantár-
gyakra, mint pl. a vallásiakra, természettaniakra, termé-
szetrajziakra és földrajziakra. 

Népünk végtelenül konzervatív. Nem akarja akkor 
intő szavát megérteni, nem akar haladni, hanem görcsösen 
ragaszkodik ahhoz, a mit apáitól örökölt. S a hol nem ez 
történik, ott rendesen az ellenkező túlsággal, a ferde 
irányban való rohanással találkozunk. Mindkét jelenség 
nagyrészt a szellemi korlátoltság következménye Népünk 
nem szeret olvasni, s ha olvas, nem keres mást, mint a 
ponyvairodalom fertőző bacillusait s innét van, hogy előtte 
sok egyszerű dolog oly felfoghatatlan, mint Kolumbus 
idejében a jámbor lelki atyák előtt a föld kereksége vagy 
a föld mozgása. Egészen természetes tehát, hogy ha a 
gyermek olyasmit visz haza az iskolából, a mit a szülők 
nem tanultak, vagy nem értenek s ha talán a gyermek 
egyre-másra nézve még felvilágosítást kér tőlük, Ők azon-
nal készen vannak a felelettel, hogy nem mind igaz s 
nem kell ám azt mind elhinni, a mit a tanító mond! S 
ha így nem nyilatkoznak is, sokszor elég egy fejcsóválás, 
egy sokat mondó szemhunyorítás, hogy a gyermek a 
hallottak iránti hitében megtántorodjék. 

Áll ez a tanítás terén, de áll ez különösen a neve-
lést illetőleg. Itt körülbelől ugyanaz a munka folyik, 
mint a középkori várostromoknál Ott a várbeliek éjjelen-
ként nagy erőfeszítéssel javították ki a várfalakat s más-
nap az ellenség ismét új rombolásokat végzett; itt a tanító 
épít s a szülői ház rombolja le a nehéz munka ered-
ményét. 

Ezeknek bizonyítására akárhány konkrét példát 
hozhatnék fel, azonban ezeket mellőzve, csak néhány 
általános példára szorítkozom. Azt kérdem hogy mi az 
oka ennek a sok babonának a nép között? Avagy nin-
csenek-e iskoláink, nincsenek-e hivatásuk magaslatán álló 
tanítóink, kik az ifjúságot ilyen badarságoktól menten nevel-
jék? S nincsenek-e papjaink, a kik e tévhitet hivatva 
volnának a felnőtt sarjadék szívéből kiirtani? Iskoláink, 
tanítóink, papjaink elegendő számmal vannak, kik nem is 
henyélnek s íme a dudva mégis gazdagon tenyészik ! Ki 
ennek az oka ? Egyedül a nép, a népnek a konzervativis-
musa. Hiába beszél a tanító arról, hogy boszorkányok 
nincsenek, ha a szülők ennek ellenkezőjét vitatják s azt 
állítják, hogy ők ilyent már láttak is; hiába beszél a lel-
kész a babona ellen, azért a nép mégis csak felkeresi a 
javas-asszonyt, a »tudós embert«, hogy baját »ráolvas-
tatással« enyhítse, vagy elveszett barmát »rostaforgatás* 
útján megkerítse. Vagy tekintsük csak a — különösen 
a németeknél nagyban dívó — tájszólást, dialektust. Hiába 
fárad a tanító, hiába követeli meg a gyermektől, hogy 
helyes kiejtéssel beszéljen, a gyermek az iskolán kívül 
mégis osak az ő igazi »anyanyelvén* beszél, s lerázva 
magáról az iskola porát, a helyes kiejtést nemsokára el-
felejti Ki ennek az oka? A szülői ház, a hol talán már 
a legelső szárnypróbálgatások alkalmával azt a szemre-
hányást kapta, hogy okosabb akar lenni a szüleinél! 



Végül pedig gondoljunk még a mi templomi ének-
lésünkre. Ismeretes mindenki előtt, hogy a hány az egyház-
község, csaknem annyiféle a variáció. A choral szerinti 
éneklés alig található meg másutt, mint városokban, hol 
azonban a hívek — sajnos — alig-alig énekelnek. Falusi 
egyházközségeinkben a nép szeret énekelni, azonban csak 
a saját szája íze szerint. Hiába küzd a szegény kántor, 
hiába húzza ki az orgonista az összes változatokat, a nép 
nem hagyja magát vezettetni, hanem viszi az éneket, 
kellően cifrázva, ékesen kacskaringózva, a mint azt apái-
tól tanulta. S a tanuló ifjúság ? Addig, a míg a tanító 
keze alatt van, megembereli magát, azonban alig várja, 
hogy az iskola padjaiból kinőljön s ő is azt a melódiát 
énekelhesse, a melyet szülei szebbnek tartanak. 

Lehet-e ezen abnormitásokat orvosolni, illetőleg lehet-e 
azt elérni, hogy az iskola hatása maradandóbb legyen? 
Lehet, de csakis a szülői ház útján. Ennek gondolkodás-
módját kell megváltoztatni, hogy a gyermeknevelés és 
oktatás eredményesebb legyen. A tanítónak nemcsak az 
iskolában, hanem azon kívül is tanítónak kell lennie és 
közelebb, szorosabb, bensőbb viszonyba kell hoznia a 
szülői házat az iskolához s a mint a lelkésznek a cura 
pastoralist, úgy kell neki gyakorolnia a cura praecepto-
rist. Ehhez ugyan nem kellenek különös adományok, azon-
ban annál több jó akaratra, buzgalomra és tapintatra van 
szükség. 

Néhány szóval megemlítem itt, hogy milyen legyen 
a tanítónak e téren való munkássága. Kétségtelen, hogy 
először is a szülői ház tágabb értelemben a nép bizal-
mát kell megszerezni. De hogyan? Hiszen mindenki tudja, 
hogy népünk igen bizalmatlan, gyanakodó! A bizal-
mat nem is lehet erőltetni. A kinek cselekedetein, szavain 
ez a törekvés észlelhető, az hiába fárad. A nép bizalmát 
csak az fogja megnyerni, a ki leereszkedő, barátságos 
ugyan, de senkivel össze nem adja magát. A nép azt 
kívánja, hogy hivatalnoka őt a rendes korlátok között 
tartsa, s hogy hivatalnoka rendes, pontos, lelkiismeretes 
ember legyen s így megtanulja azt tisztelni. A hol ez a 
tisztelet megvan, ott a bizalom sem marad el. Ismertem 
tanítót, a ki mindegyik hívének ismerte az ügyéi-baját, 
a nélkül, hogy ez iránt bárkit is megkérdezett volna. El-
jönnek a hívek maguk; elmondják azok gondolataikat, 
ha egyszer a bizalom felébredt a szívükben. 

Az ilyen tanítónak nem nehéz a szülői házat az 
iskolához barátságosabb viszonyba hozni. Hiszen minden-
kor alkalma van neki, a szülőket a nevelésügy iránti 
érdeklődésre és jóakaratra buzdítani; mindenkor alkalma 
van neki a balvéleményeket eloszlatni s a szülőket azon 
nagy kötelességeikre figyelmeztetni, a melyekkel serdülő 
gyermekeiknek tartoznak. 

S ha a tanító barátságos viszonyban van a szülői 
házzal, ezer alkalma van a gyermeket az iskolán kívül 
is éber figyelemmel kisérni s azt javítani. 

Persze ez sok és terhes munkával jár. S a tanító 
már úgy is túl van terhelve munkával. Azonban minden 
lehetséges, ha megvan a szilárd akarat. Én azt hiszem, 
hogy a tanító egyszersmind nevelő is s ezért úgy vagyok 
meggyőződve, hogy a ki nevelői kötelességeinek tehetsége 
szerint nem tesz eleget, az mulasztást követ el vagy 
pedig nem ismeri hivatásának egyik legszebb oldalát. 

Eöri. 

T Á R C A . 

A protestáns prédikáció eszményképe. 
VI. 

Istennek a Krisztusban megjelent kegyelmét a gyüle-
kezet épülése végett hirdetjük. Ez a legfőbb cél, ide irá-
nyul a prédikátor összes munkássága. Ide húzódott e 
szerény fejtegetéseknek minden szála is. Mert midőn a 
Krisztusban találtuk meg az igehirdetés legfőbb tárgyát, 
ebben azt az erőt jelöltük meg, ki a gyülekezet lelki üdvét 
egyedül képes közvetíteni; midőn az isteni kijelentésre 
utaltunk, itt a legjobb forrást mutattuk meg, melyből ez 
az újjáteremtő erő meríthető; ennek testvérként való hir-
detésében a legnemesebb módra, a gyülekezet szükségei 
szerint való prédikálásában a kellő alkalmakra, lelkünk 
legjobb erőinek e célra szentelésében a leghatásosabb 
eszközökre utaltunk, hogy mindezekkel az Úr nyáját szép 
kies mezőkön legeltessük, az ő házát és országát építsük. 

Építsük, azaz előbb-előbb vigyük a gyülekezetet a 
ker. életben. Növeljük hitét, erősítsük az örök életben 
vetett reménységét, gyarapítsuk evangéliumi ismereteit, 
építsük erkölcseit. Ébreszszük fel benne az élet változó 
hullámai között azt a bizalmat, nyugalmat, ker. világné-
zetet, mely mindent az Isten bölcs gondviselésébe vetett 
hittel fogad, nem roskad le reménytelenül, kétségbeesve 
a csapások súlya alatt, nem bízza el magát a jó napok-
ban. Tudjon lelkesedni, küzdeni magasztos célokért, me-
lyeket a haza, egyház és társadalom az egyesek és az 
összes elé tűz. Tudjon szeretettel adni a szegényeknek, 
jutalmat nem várva, szeretettel venni, hálával fizetvén a 
vett jóért. Növeljük a polgári életre szükséges ismereteit, 
hogy hasznos, értelmes, törekvő tagja legyen annak a kör-
nek. melyben élnie kell. Szóval igyekezzünk a reánk bí-
zott nyájakat, az Úrnak kicsinyeit oda nevelni, vezérelni, 
hogy azok legyenek valóban a földnek savai, a világ 
világosságai, vallás-erkölcsi és polgári, társadalmi erények-
ben gazdagok, hogy a bűn mindig kevesbedjék, az igaz-
ság mindig erősödjék, hogy végre valóban eljöjjön, a miért 
annyit imádkozunk, az Istennek országa. 

Erre a magasztos célra kell törekedni minden prédi-
kációnak. Eléri e ezt? Egyes prédikáció bizonyára nem. 
Itt válik el különösen a gyülekezeti beszéd (homilia) a 
világi szónoklattól, sőt a missziói beszédtől (kérügmától) 
is. A világi szónoklat hatása mindjárt annak végeztével 
bekövetkezik: tétele vagy elfogadtatik, vagy nem, s ezzel 
vége mindennek. A missziói beszéd is sokszor mindjárt 
elhangzása után eléri célját, t. i. hívek szerzését. Ott 
vannak az apostoli példák, a híres térítő beszédek, melyek 
néhány év alatt híveket gyűjtenek az akkor ismert világ 
minden részében. A gyülekezeti beszéd végén azonban 
nem lehet megkérdezni vagy megszavaztatni hallgatóinkat, 
nem fizikai, hanem ptrychologiai okokból. A mit minden 
egyes egyházi beszéd sürget, az nem kevesebb, mint teljes 
lelki átalakulás, illetőleg ennek erősítése, ezt pedig nem 



lehet egyszerű szavazással megpróbálni. Mert ez nem egy 
pillanat műve, sok küzdelem és sok gyötrődés kell hozzá. 
Nem függ akaratunktól sem. sőt megtörténik ennek elle-
nére is. A szél a hova akar fúni, fú, és annak zúgását 
hallod, de nem tudod, honnét jő és hova megyen. így 
vagyon minden, a ki a szt. lélektől születik (Ján. 3, 8.). 
A missziói beszéd is mihelyt feladatának a hívek meg-
nyerése által megfdelt, helyet ad előbb a kateehesisnek, 
majd a rendes homiliának, hogy ezek az újonnan nyert 
tagokat fokonként előbbre vigyék a keresztyén tudomány-
ban és életben. 

Egyes prédikáció szolgálhat kegyes ösztökéül, mely 
egyesek lelkébe belevágódik, mint történt István vértanú 
megköveztetésénél a tüzes Saulussal, ki aztán a damas 
kusi úton Pállá alakult; gondolkozóba ejthet némelyeket, 
mint az Ambrosius majlandi püspök beszéde a kicsapongó 
Ágostont, ki aztán addig gyötrődött, tépelődött, hogy 
egyházatya lett belőle; egy pillanatra megragadhat, mint 
Pál apostol beszéde Agrinpa királyt, ki ily szavakra fakad : 
Közel majd ugyan elhiteted velem, hogy keresztyénné 
legyek. Csel. .26, 28. . . És ha ezt eléri egy prédikáció, 
hogy ötezer ember közül csak egyet, csak egyetlen egyet 
is gondolkozóba ejt, már akkor nem marad eredmény 
nélkül. Egy egész gyülekezetet azonban rendszerint csak 
hosszú időn át lelkiismeretesen végzett igehirdetés vihet 
előbbre a tökéletességben. Olyan igehirdetés, melyet jó 
prédikációk alkotnak. Mert az egész csak akkor lesz jő, 
ha a részei jók. miként a lánc akkor erős, ha minden 
egyes szeme erős. Ép azért tiltakoztunk fentebb az egyes 
prédikáció elhanyagolása ellen. Egy prédikátor 20—30 évi 
jól végzett igehirdetésének azonban kell is hatással lenni 
a gyülekezetre. Mert ha minden egyes beszéde csak egy-
egy embert állított is meg a bűn után. csak egy-egy 
megtérőnek mutatta is meg az igazság ösvényét, már 
akkor is pályája végén nagy az eredmény. Ezt sokszor 
örömmel szemlélheti maga a prédikátor is De ha látható 
alakban nem nyilvánul is, ez azért nem mindig azt teszi 
hogy nincsen is. Lehet, hogy prédikálása csupán megtar-
tólag, megőrzőleg hatott, mely nélkül talán romlás, sülve-
dés következett volna be s ekként a dolog természete 
szerint nem konstatálható szemmel láthatólag. 

Vagy megeshetik az is, hogy a prédikátor hosszas 
munkássága csak a talajt készítette elő, melynek termését 
csak utódja fogja látni, de a mely az ő előkészítő úttörő 
működése nélkül nem sarjadzanék ki. Az egyik vet, a 
másik arat, így van a lelki világban is. Főleg ha a prédi-
kátor egy elhanyagolt, elparlagosodott mezőt vett át előd-
jétől, úgy már azzal eleget tett, ha azt az utódja alatt 
bekövetkező termésre előkészítette. 

Ha azonban valamely prédikátor hosszas működése 
alatt az említett eredmények közül egyiket sem tudta 
elérni, annyira nem, hogy keze alatt oszlásnak indult a 
nyáj, úgy ez elég bizonyos jele az ő elhanyagolt, lelki-
ismeretlen munkájának, vagy ha a jóakaratú törekvés 
részéről nem hiányzott, úgy annak, hogy ő alaposan 
eltévesztette pályáját. 

Hát vájjon a mi igehirdetésünk melyiket éri el ezek 
közül? Azt hiszem, eddigi összehasonlítgatásaink ered-
ményeként s talán a valóságnak is eléggé megfelelőleg 
azt mondhatjuk, hogy csak nagyon kis percentjében jut 
el arra a magaslatra, hogy a gyülekezetet tényleg előbb 
viszi a keresztyén életben, nagyobb részében pedig régóta 
csupán arra szorítkozik s nem is törekszik többre, mint 
hogy csak megtartsa, megőrizze a közvetlenül ránk ma-
radt megtépett örökséget, de azt sem külsőleg, sem belső-
leg nem gyarapítja. Hát hiszen, ha több nincs, ez is valami 
ugyan, de nem elég. Emlékezzünk rá, mit mondott a haza-
térő Úr annak a szolgának, ki a kapott egy talentomot 
elásta és nem gyümölcsöztette: Gonosz és rest szolga!.. . 
az én pénzemet a pénzváltóknak kellett volna adnod, és 
én megjővén nyereséggel vettem volna vissza. Vegyétek 
el azért tőle az egy talentomot és adjátok annak, a kinek 
10 talentoma vagyon. Máté 25, 2 4 — 2 1 A természet 
törvényei szerint egy helybenmaradás sokáig nem lehet-
séges, vagy előre vagy hátra haladnunk kell, s ha mi 
magunk jószántából előre nem megyünk, szükségképeni 
kényszerrel sodortatunk hátrafelé. Nem veszszük-e észre, 
hogy máris kezd elvétetni tőlünk az egy talentom is. 
Igehirdetésünk jórészben már a megtartásig sem tud 
emelkedni. Nagyon sok helyen, azt lehet mondani, álta-
lánosan kitört a romlás és pusztulás a vallási és erkölcsi 
életben belsőleg, az egyházi és társadalmi életben külsőleg 
is. És ha a mi passiv szereplésünket életerős activ tevé-
kenység nem váltja fel, bizony valóban elvétetik tőlünk 
az egy talentom is. Igyekezzünk legalább megtartani és 
oda nevelni a nyájat, hogy benne a mostaninál egy jobb 
nemzedék növekedjék fel, hívekben és tanítókban egyaránt 
erősebb, hogy majd ha a pusztai szomorú vándorlás esz-
tendei elmúlnak, ez bemehessen az ígéret földére, elfog-
lalhassa és felvirágoztathassa azt. 

A prédikátori működés hatása egyébként nemcsak 
a gyülekezetre terjed ki, hanem legközvetlenebbül mindjárt 
a prédikátorra is. Ez egészen természeti s, mert hiszen 
az örök élet vizének ama forrása, melyet a hívek számára 
kell csergedeztetnie, az ő lelkének szűrőjén megy át, ezt 
tisztítja és táplálja tehát legelső sorban annak folyása, 
viszont ez marad legelső sorban szennyben és piszokban 
annak megszűnésekor. Ha ő tehát saját prédikációi által 
a ker. életben folyton erősítve, gyarapodva érzi magát, 
úgy ebben egy jelt láthat arra nézve, hogy a gyülekezetbe 
is jó kovászt oltott — és viszont. 

Hogy a prédikátor a jelzett hatást elérhesse, szük-
séges, hogy — mint már többször mondtam — az ige-
hirdetés ne szorítkozzék csak a vasárnapi prédikációra, 
hanem ragadja meg az élet minden alkalmát, melynél 
mód nyújtatik a hívek megközelítésére. A jó és rendsze-
res igehirdetés az iskolában a vallástanításban kezdődik, 
folytatódik az ifjaknál, azokat egyesületté hozván össze, 
teljes erejét kifejti a gyülekezetben, a különböző ünnepek, 
esetek és a vallásos összejövetelek alkalmával, behatol a 
családi tűzhelybe a jó könyvek és a biblia olvastatása 
és a cura pastoralis gyakorlása által. Ha igehirdetésünk 



az élet minden mozzanatát ekként be nem szövi szálai-
val, akkor, a mit egy helyen építünk, el hagyjuk pusztulni 
a más helyen. A mit megnyerünk a réven, elvesztjük a 
vámon. 

Hirdessük tehát az igét mind alkalmas, mind alkal-
matlan időben! 

Marton Lajos, 
ref . s.-lelkész. 

Történeti visszapillantás a péeeli ref. egyház 
új tornyának keletkezésére. 

E l m o n d a t o t t 1894. szept . 30-án a t o r o n y a v a t á s ü n n e p é n . 

Álom és való — ritkán látják egymást az életben. 
Bitka dolog, hogy az álom valósággá lesz, hogy a miről 
álmodtunk, azt a valóságban is megláthassuk. A szívek-
nek ez a legszebb öröme, s minél szebb volt az álom s 
minél hívebb a való: az öröm annál édesebb, az öröm 
annál boldogítóbb. 

S mi ennek az örömnek örvendünk. Álom volt csak, 
hogy a péceli egyháznak tornya lesz, nemzedékeknek 
már-már felhőkbe vegyült álma; és íme — meglett, meg 
hirtelen, mint a hogy egy termékeny hajnalban kifestik 
az alvó rózsabimbó, váratlanúl, meglepetésre. 

Kérdezitek a titkát? Meg volt bennünk a tettrevá-
gyás, a hívekben a teltrekészség; a vágy és készség talál-
kozott az áldozat mezején, és az Isten ráadta áldását. 
Ez a mi tornyunk építésének története. De elmondom a 
részleteket is. 

1798-ban épült e templom. Ez az idő, s a rákövet-
kezett néhány évtized Fécel aranykorának mondható. Itt 
dobogott akkor a felébredt magyarság szíve; a magyar 
szellem itt világolt, mint mécsvilág, s a magyar nyelvet 
s tudományos kincseket ide jöttek üdvözölni messze föl-
dekről a Kölcseyek és Kazinczyak. Elkáprázik a szemem, 
ha e templom első felavatására, az 1800-ik év Szent-
György havának 27-ik napjára visszagondolok. Itt állt 
Tormássi János, a Dunáninnenső Ven. Superintendentia 
Fő Notariusa és halasi prédikátor, ajkain II. Móz. III. 4. 
és 5. verseiből vett szent leckével: Ne jöjj ide közti, old 
le a te sarudat lábaidról, mert a föld, melyen állasz, 
szent föld, s ott* hallgatott, boldog idők! — milyen tár-
saság. Milyen társaságot, gyűjthetett össze örömében, hogy 
a templomot, kincseiből, mint Salamon felépíthette: gróf 
Ráday Gedeon, valóságos belső titkos tanácsos, a Felsé-
ges Septemviralis Tábla Mágnási bírája, a magyar Szent 
Korona őre, őre egész magyar ref. egyházunknak s e mi 
drága kis Sionunknak is! — — Jött az idő, a szívtelen 
hódító, s e fényes társaságot feloszlatta. S ma már csak 
a hely van meg, a hol ültek; ma már csak e templom 
áll, melyet nekünk örökül hagytak. De nem! E templom-
mal áll emiékök is; s a míg itt egy imádság hangzik, 
a Rádayak emléke soha, de soha ki nem hal! 

Tornya miért, miért nem, nem épült a templomnak, 
pedig öreg emberek mondják, hogy a tornyot apáik is 
szerették volna. 1873-ig nincs is nyoma, hogy ez iránt 
lépést tettek volna. Akkor jött az első torony-építő, 
id. Fáy Béla, mostan is buzgó főgondnokunk, ki főgond-
noki széke elfoglalása emlékére, e jelszók alatt: »épít-
sünk. javítsunk, áldozzunk«: ezen célra 1009 frt ajánlatot 

tett. 1881-ig az ügy mégis hallgatott. Akkor fogalmazta 
meg az első felhívást az akkori lelkész, néhai Illés Dániel 
s vette kezébe Sal'ai István akkori gondnok s jelenlegi 
községi bíró, a gyüjtőívet s kereste fel házról-házra az 
adakozókat. Össze is gyűlt vagy 104 frt; de megakadtak 
a helykérdésben. Mindig az volt ugyanis a közóhaj, hogy 
a torony, a templomnak északi végén (a vasút felé) 
épüljön, a hol hagyomány szerint (a mi valónak nem 
bizonyult) a toronynak fundamentuma már készen is lett 
volna. Ez a hely pedig a kastély kertje,* s így idegen 
tulajdon. S ez időtájban volt, néhány évvel megelőzőleg, 
hogy a kastély jelenlegi tulajdonosával — épen e templom 
birtoka miatt — az egyház perbe keveredett, a mely per 
csak a torony-tervet vetette hátrább, elvevén a reményt, 
hogy az óhajtott helyet bírhassák. Mind a mellett nem 
aludt ki a vágy, sőt 1887-ben már tervrajzot is készít-
tettek 7600 frt költséggel, magára a testre tervezve az 
új tornyot. Azért-e, hogy ez a terv nagyobb mérvű bon-
tásokkal járt volna s a ritka szép templomot eredeti mi-
voltában megváltoztatta; vagy talán mert a költség sokra 
rúgott, a valósítást mellőzték, várván-várva kedvezőbb 
időkre, várván-várva az új lelkészt. Én ezt a vágyat 
megszerettem s elvégeztem magamban, hogy megvalósulása 
iránt Isten segedelmével minden lehetőt megteszek. 

Az első siker, mely a mult év aug. 5-ikén egy 
fényesen sikerült hangverseny jövedelméből 501 frt 24 krt 
juttatott a toronyalaDra, csak növelte bizodalmamat; s az 
első népsokalom, mely az ügyért ugyanazon év Szent-
Istvan napján összegyűlt, összehozva 168 frtot, meggyő-
zött arról, hogy itt a tervnek sikerülni kell. 11a volt, 
csak a hely iránt volt kétségünk. Kegyes volt a jó Gond-
viselés, hogy engemet e kastélyba vezetett akkor, mikor 
még álmomban sem volt, hogy én egyszer ide kerülök. 
S én e házból jó emlékekkel távoztam. A jó emlékek 
mindig élnek, s a mellett, hogy boldogítanak, igen sok-
szor jő szerencsét s áldást is hoznak. Ily emlékekkel 
indultam el folyó évi január hó 22-ikén Bars-Baracs-
kára. S hála Isten, nem jártam hiába. Megadatott a hely, 
s azonfelül még 500 forint is, ha az egyház a lel-
készlakot is megújíttatja egyidejűleg. Az emléklapra, mely 
e tényt az utódoknak fenhagyja, hadd írom oda leges-
legfelül Isten után, Keleesényi Rafael nevét. 0 az, ki e 
kastély mostani ura: ő az. kihez Bars Baracskára men-
tem; ő az. a ki nekünk toronylielyet. s 500 frtot adott, 
a római katholikus férfiú! Fonja körül nevét koszorúval 
a hálás szív, a hálás köszönet. Szerencsénk, hogy van 
közöttünk helyben egy ember, kinek tudós műképzettsége 
mellett, szíve is van, becsvágya is van, ideáljai is vannak, 
s ügyszeretete mindenféle érdeknél nagyobb. Ö készítette 
szívességből az első tervet is — Tankó Sámuel építész-
mérnök. Újra hozzáfordultunk. S ő a tervet, a helyzetnek 
megfelelőleg átalakítván, kivitelét — ide értve a templom 
és lelkészlak teljes újjáalakítását is — 9400 frtért elvál-
lalta. Fáradságáért, melyet ez összeg meg nem fizethet, 
adja meg a jutalmat a jó Isten s e nagy, fényes gyüle-
kezet lisztelete s elismerése! 

Ettől kezdve gyorsan mentünk előre. Május 24-kén, 
csütörtöki nap, már a szabad ég alatt állottunk, a kiásott 
fundamentum körül egyező hittel énekelve: Jövel szent 
lélek Úr Isten! És felvettük, mint Sámuel egykor a követ, 
letettük a mélységbe, s könnyeinkkel csakhogy rá nem 
írtuk : eben haézer, mindeddig segítséggel volt nekünk az 
Úr! (I. Sám VIII. 12.) Július 22-ikén már a toronygom-

* A t e m p l o m déli k a r z a t á n , m e l y e t a kas t é ly lya l folyosó 
kötöt t s kö t m a is össze, úgy, hogy az egyik n a g y t e r e m b ő l köz-
ve t lenü l j á r h a t t a k a t e m p l o m b a , Gy. L. 

* A t e m p l o m a kas té ly te lkén épül i , m i n t a kas té ly hozzá-
t a r tozó része. I n n e n e red t a bir tok per is, m i d ő n n kas té ly m á s 
kézre kerül t . Gy. L. 



bot is feltettük; augusztus 12-ikén az új kenyér elvételére 
a toronyból három harang szólalt meg, melyeknek hang-
ját szebbé tette a tény, hogy egyikét, a legnagyobbat 
id. Nagy Benő és fia ifj. Nagy Benő locsod-pusztai atyánk-
fiai készítették Isten nevében, a másikát, a legkisebbet 
Skuts Sámuel izraelita atyánkfia csináltatta atyafiságos 
szeretétből. S ma szeptember 30-ka van, s íme már az 
óra * is fenn jár, a torony is fel vagyon szentelve, s mind-
járt hangzik a hívogató szó az áldozati szent vendégség-
hez : jertek elő, mert immár mindenek elkéss itt eltek. 
(Luk. XIV. 17.) 

Mindez úgy történhetett, hogy a hívekben volt hit, 
volt lélek, volt Isten- és egyházszeretet. Mikor főgondno-
kunkhoz mentünk, hogy az általa ígért 1000 frtra szük-
ségünk van, az 1000 frt készen volt; mikor a gazdaközön-
séghez fordultunk, hogy községi kiosztatlan vadászati pénz-
illetményét (1800 frtot) a szent célra adja át, egy-két 
kivétellel, lelkesedve mind ide adta; s mikor megfogtuk 
a kilincseket, kinyitottak a szívek is, s 3500 frt néhány 
nap alatt biztosítva volt. Szólottunk az iskolásoknak, s 
3 frt 34 krt adtak; szólottunk a konfirmándusoknak, s 
maguk között 10 frtot gyűjtöttek; szólítottuk a nőket, s a 
templompadokat kifestették; szólottunk egy presbyternek, 
a festést ingyen végezte; szólottunk a lányoknak, s a szó• 
széket újra felékesítették; szólottunk a községnek, s a 
lakosok felekezeti különbség nélkül a szent ügy mellé 
sorakoztak. Voltak úrasszonyaink, ** kik gyüjtőívekkel jár-
tak-keltek ; voltak úrasszonyaink, kik éjszakákat virrasz-
tottak mulatságokon árúasztalok mellett, csakhogy onnan 
is jöjjön valami. 

Áldja meg az Isten az imát, a mely értök könyörög; 
áldja meg az Isten a hű szíveket, hogy nemzedékről-
nemzedékre gyarapodjanak s örökség szerint bírják e föl-
det, ezt a hol küzdünk és azt, a mely felé a torony 
mutat, a szebbel, az örökkévalót, a Jézus Krisztus által. 
Amen. 

György László 

B E L F Ö L D . 

A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény-
javaslat a főrendiházban. 

Október 3., 5. és 6-ik napjain, napról-napra foko-
zódó érdeklődéssel tárgyalták a főrendek az egyházpoli-
tikai javavaslatok ama részét, mely a vallás szabad gyakor-
latáról szól. Két napi vita után, mely főként a felekezet-
nélküliség körül forgott, általánosságban egy szótöbbséggel 
először elfogadták, azután a felekezetnélküliségről szóló 
részét 26 szó többséggel elvetették s végül a harmadik 
nap a nagyon megtépett javaslatot a harmadik olvasásnál 
a maga egészében is elvetették. 

Az általános vitában október 3-án először Schlauch 
Lőrinc támadta meg a javaslatot. Szerinte a javaslat a 
vallástalanságnak a szentesítése, mert a felekezetnélkülisé-
get is megengedi. Magyarország megszűnik keresztyén állam 

* Készí te t te Mayer K á r o l y b u d a p e s t i t o r o n y ó r a - g y á r o s 650 
for in tér t . Gy. L. 

** Id. F á y Béláné , Sebas t i an i J e n ő n é , özv. Z s i g m o n d y Vi lmosné 
Szen tgyörgy i E lekné , Galgóczy Ivánolyné. Ha l á sz Dezsőné ú r n ő k . 

Gy. L. 

lenni, ha ezt a javaslatot törvényerőre emelik. Kozmopolita 
szellemet, vallási anarchiát teremt s ez épp oly veszedel-
mes, mint a politikai anarchia. Nem a protestántizmus a 
legnagyobb ellensége a katholicizmusnak és megfordítva, 
hanem ellensége mindkettőnek a vallástalanság. 

A reform nem terjeszt vallástalanságot, felelte 
gróf Gsáky Albin, csak a lelkiismereti szabadságot széle-
síti ki, midőn egyháztestületi jogot nyit a baptismusnak, meg 
a nazarénizmusnak, s midőn jogot enged a meghasonlott 
lelkeknek, hogy kilépjenek abból a felekezetből, melylyel 
lelkiismereti lelkiismerete ellentétbe jutott. A felekezeti 
kényszer megszüntetése a szabadság követelménye, melyet 
Jézus proklamált a szamariai asszonynak: Eljő az idő, 
mikor sem nem a Garizim hegyén, sem nem Jeruzsálemben 
imádják az Istent, hanem az igaz imádók lélekben és igaz-
ságban imádják az Atyát. Keletkezésekor a keresztyén-
ség, meg a protestántizmus is felekezetnélküliség alakjában 
létezett. 

Brankovics György szerb patriárka nem fogadja el 
a javaslatot, mert a benne ígért határtalan szabadság 
káros, sőt felette veszélyes a jelenlegi egyházakra nézve. 

Szász Károly dunamelléki püspök elfogadja a javas-
latot, mert ez a vallásszabadságnak kiszélesbítése, a vallás-
politikai haladásnak újabb bizonyítéka; ő pedig a fokozatos 
haladásnak embere. De nem barátja a rohamos haladásnak, 
s ezért a bevett és elismert vallásokon kívül álló egyház-
nélküliség vagy felekezetnélküliség törvénybe iktatását nem 
pártolja. A vallási szabadság nem foglalhatja magában a 
vallástalanság szabadságát. A felekezetnélküliség nagy 
kárára lesz a protestantizmusnak is, sok gyülekezetet meg-
bont. A törvénynek ezt a részét nem szavazza meg. 

Metianu János aradi, Popea Miklós karánsebesi 
püspökök egyházi, vallás-erkölcsi és nemzetiségi szempont-
ból ellenzik a javaslatot. 

Eötvös Loránd báró miniszter a javaslatban lefek-
tetett elveket a korszellem követelményének tartja. Életre-
valóságukat az emberiség egész történeti fejlődése bizo-
nyítja. A keresztyénség proklamálta ezeket az eszméket 
s a protestantizmus öntötte institúciókba. A törvényjavas-
lat csak kiszélesíti ezeknek az elveknek az alkalmazását. 
Az egyéni szabadságot, a lelkiismereti szabadságot még 
szélesebb körre kiterjeszti. Schlauchnak felelve kiemeli, 
hogy itt nem kozmopolita elvek, hanem általános embéri 
elvek törvénybe iktatásáról van szó. 

Szapáry István gróf nem fogadja el a javaslatot, 
mert az megtámad minden egyházat, belenyúl a családi 
életbe és felforgatja a Szent István által alapított országot. 
Ifj. Széchenyi Imre szintén nem fogadja el a javaslatot 
és Gsáky Albin gróffal polemizál. Ellenben Keglevich 
István gróf a javaslatot, mint az egyéni szabadság köve-
telményét, mint oly törvényt, mely minden embernek 
jogot akar adni, hogy boldugoljon »á la fa(jon«. 

Október 5-én tovább folyt az általános vita. Első-
nek felszólalt 

Zichy Nándor gróf. Hevesen ellenzi a javaslatot, 
mint az Isten, haza és vallás ellen törő szellem kifolyá-
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sáf. Ez a javaslat egyik kifejezője annak az anti-katholikus 
irányzatnak, mely évtizedek óta a katholikusok ellen tör. 

Pap Gábor dunántúli püspök lelkes beszédben elő-
ször Schlauchnak felel, bebizonyítván azt, hogy a fele-
kezetnélkülis^g még nem vallástalanság. Franciaország 
példájából kimutatja, hogy ott a mult században nem a 
félekezetnélküliség, hanem a római kath. felekezet körében 
támadt vallástalanság detronizálta Istent. Ez a javaslat a 
vallás szabadságát iktatja törvénybe, azt, hogy kiki a maga 
meggyőződése szerint imádja Istenét. A félekezetnélküliek 
kiválása nem gyengítést, hanem belső erősödést jelent. El-
fogadja a javaslatot azért is, mert a protestantizmus a 
lelkiismereti szabadság szülötte s nem fordulhat szü-
lője ellen. 

Prónay Dezső báró elfogadja a javaslatot, mert való-
ban szabadelvűnek tartja. Zichy Nándornak megjegyzi, 
hogy a vallásfelekezetek közti békét ama körnek alatto-
mos prozelita-csinálása zavarta meg, melynek ha nem is 
központja, de minden esetre kimagasló alakja Zichy Nán-
dor. A vallás feltétlen szabadságát elfogadja, mert ha van 
»velünk született jog«, akkor a vallásszabadság ily jog, 
sőt több ennél: ez az ember erkölcsi létének elválaszt-
hatatlan alkatrésze. A vallás természete kizárja a vallási 
kényszert. Ezért a felekezetnélküliséget is elfogadja, mert 
ez a teljes vallásszabadságnak logikai folyománya. 

A javaslat ellen tett kifogásokra Szilágyi Dezső 
felelt hatalmas polemikus beszédben. Zichy Nándornak 
megmondá: el kell fordulnunk attól a politikai iránytól, 
a mely a vallási türelmetlenséget a közélet és a politika 
terére akarja átvinni. A javaslat ellen irányzott elvi tá-
madás egyértelmű a vallás- és lelkiismereti szabadság 
elvetésével, e nélkül pedig sem az állam nem lehet 
igazságos a maga különböző vallású polgárai iránt, sem 
a vallásfelekezetek nem lehetnének meg békében egymás 
mellett. A gyakorlati ellenvetésre pedig, hogy a felekezet-
nélküliség megbontja az egyházakat, így felelt: Felekezeti 
kényszer semmi alakban sem biztosítéka a vallásosság-
nak. A törvényjavaslat azon elven nyugszik, hogy külső 
állami kényszerrel egyházakat sem alapítani, sem fentar-
tani nem lehet, hanem a hitnek benső élő erejében és 
ennek kultiválásában kell keresnie minden egyháznak a 
maga fennállásának biztosítékát. 

A miniszter beszéde után névszerinti szavazással, 
melyben a mi jelen volt püspökeink és főgondnokaink 
mind a javaslat mellett szavaztak, a törvényjavaslatot 
a főrendek egy szótöbbséggel általánosságban elfogadták. 

A részletes vitában az egyházpolitikai ellenzék az 
öt első §-hoz többféle módosítást nyújtott be, de a több-
ség egyet sem fogadott el. 

Október 6-án folytatták és befejezték a részletes 
tárgyalást. 

A 6-ik §-hoz, mely a törvényesen bevett vallások 
sorrendjét állapítja meg, llomán Miron metropolita indít-
ványára, melyet Eötvös miniszter megengedhetőnek, báró 
Prónay Dezső elfogadhatlannak nyilvánított, elfogadtatott 
az a módosítvány, hogy a két protestáns helyett a görög 

keleti egyházak mindjárt a római katholikus egyház után 
kapjanak sort. 

A javaslat II. fejezete felett hosszú vita fejlődött ki, 
melyet névszerinti szavazás fejezett be azzal az eredmény-
nyel, hogy a fejezet változatlanul elfogadtatott. 

Leghosszabb vitát a III. fejezet keltet, mely a fele-
kezetnélküliségről szól s melyet Andrássy Aladár gróf 
egyszerűen kihagyatni javasolt. Módosítását pártolta Zay 
Miklós gróf, ellenezték Vay Béla báró, Gajzágó S., Eötvös 
Loránd báró, Keglevich István gróf. Ismét névszerinti 
szavazás döntött; eredménye: igennel, vagyis a kihagyás 
mellett szavazott 122, nemmel, vagyis az eredeti megtar-
tása mellett 96 főrend és így a felekezetnélküliségröl szóló 
fejezet 26 szótöbbséggel elvettetett. 

A IV. fejezetné] a főrendek oly összevissza szavaz-
tak, hogy korábban elfogadott szakaszok folyományait is 
elvetették s a javaslatot teljesen megcsonkították. S mikor 
az egyes §-okon végig menve, az elnök föltette a kérdést: 
elfogadják-e a részleteiben megszavazott törvényjavaslatot 
harmadszori olvasásban, tehát véglegesen is: akkor a fő-
rendek az egyszer általánosságban, azután részleteiben 
elfogadott törvényjavaslatot nagy többséggel elvetették. 

Dr. Rusticus. 

Az erdélyi egyházkerület első papi 
értekezlete. 

Erdélyi egyházkerületünkben, Marosvásárhely váro-
sában impozáns módon s erkölcsi sikerében is fényesen 
tartatott meg az első papi értekezlet. A mi a többi egy-
házkerületekben még csak pium desiderium, vagy csak 
vajúdásban van, azt a Királyhágóntúli testvérek már tény-
leg megkezdték. Sokak által látogatott, jeles felolvasások 
által termékenyítő s bizonyára az egyházias gondolkozást 
és érzületet is erősítő impozáns papi értekezletet tartottak 
szept. 30-án és október 1-én. Az értekezlet lefolyásáról 
következő tudósítást kaptunk: 

Az előre megállapított programra szerint szeptem-
ber 29-én a délelőtti 10 órai vonattal Szász Domokos, er-
délyi püspök, Szász Gerő, az erdélyi egyházkerületi papi 
értekezlet ideiglenes elnöke, Kolozsvári Sándor dr. kísé-
retükkel, kiket és az egyebünnen érkezett vendégeket a 
vasúti állomás perronján a város nevében Oroszlán István 
tanácsos, mint helyettes polgármester üdvözölt a város, 
Nagy Sámuel a vásárhelyi egyház, Rákosi Lajos esperes 
a traktus, és Vass Tamás lelkész a rendező bizottság 
nevében. A vendégek elszállásolásáról a rendező bizottság 
gondoskodott. Képviselve voltak az egyházmegyék csaknem 
kivétel nélkül, részint espereseik, részint papjaik, gondno-
kaik s világi híveik által. Szász Domokos püspök főtéri 
szállásán este fáklyás-zene volt, majd igen kedélyes is-
merkedési estély. 

Szeptember 30-án féltíz órakor a templomban Szász 
Domokos püspöknek az értekezlet működésére Isten áldá-
sát, segedelmét kérő imája után Szász Gerő ideiglenes 
elnök tartott nagy hatású beszédet I. Pét. 2 : 9 felett, eme 
részekkel: mi volt az egyház kezdetben ? mivé lett a 



középkorban és milyenné kell lennie a jövőben? Majd 
ennek végeztével a püspök bevezető szavai után az ideig-
lenes elnök felhívására dr. Bartók György ideiglenes jegyző 
ismertette az értekezlet történetét a mai napig. A tiszti-
kar következőkben választatott meg egyhangúlag: Elnök: 
Szász Gcrö. I. alelnök: Bartha Lajos. II. alelnök: Vass 
Tamás. Jegyző: Molnár Albert. I. aljegyző: Tavaszi József. 
II. aljegyző: Bodor Géza. Pénztáros: Borcsa Mihály dr. 

Az alakuló gyűlés véget érvén, Szász D. püspöknél 
és az elnöknél tisztelgés, d. u. 2 órakor díszebéd volt. 

Az október 1-sei gyűlésen a tisztikar elfoglalván he-
lyét, a felolvasások előtt az elnök indítványára tisztelet-
beli tagoknak választattak meg: 

A ref. püspökök, Tisza Kálmán Tisza Lajos gróf, 
Vályi János, br. Vay Béla, gr. Kun Kocsárd, br. Radák 
Ádám, gr. Bánffy Miklós, br. Bánffy Dezső, gr. Kun Géza, 
gr. Bethlen Gábor, Lészay Ferencz, gr. Dégenfeld József. 
Gyárfás Domokos, dr. Szász Béla, Hegedűs Sándor, dr. Ko-
lozsvári Sándor, id. Nagy Sámuel, dr. Kovács Ödön, Tóth 
Sámuel, Simó Lajos, Donáth József, Gyarmati Zsigmond. 

Majd első értekezőnek dr. Kolozsvári Sándor olva-
sott fel »Helyzet változások* cím alatt. Röviden vissza-
pillantást vet az egyházpolitikai javaslatokra; kárhoztatja 
a felekezetnélküliség törvénybe iktatását, mely eiőtt ref. 
egyházunknak nem lehet szemet hunyni. A változott hely-
zetben a papnevelésre kell különös gondot fordítani; a 
papoknak legyen a theologiai mellett politikai, bölcseimi 
képzettsége is. Sürgeti az anyaszentegyház vagyoni meg-
szervezését, a papok javadalmának emelését, kepéjöknek 
állami közvetítés általi megváltását, kétharmadrészben az 
egyház, harmadrészben az állam segítségével. Az értekezés-
nek szélesebb körben való terjesztésére — Deák Lajos indít-
ványára — az értekezlet megtette a szükséges lépéseket. 

II. Sylvester Domokos szászvárosi lelkész »Emlé-
kezés Benkő Józsefre« címmel ismertettea »Transylvania« 
»Erdély Flórá«-ja, több egyháztörténelmi dolgozat írójának 
a XVIII. század végén élt, sokat hányatott, végre fog-
ságra ítélt középajtai pap életét. — Felolvasása viharos 
tapsot idézett elő. 

III. Szabolcsba Mihály felfalusi költő-pap »Énekes-
könyvünk megújításáról« értekezett; a mit felolvasó szük-
ségesnek tart. Sztárai fordításánál sokkal szebbnek tartja 
a Sz. Molnár Albertéit. Megóvandó a zsoltárok naivsága. 
zamatossága. Mint saját átdolgozását, bemutatja a 23, 90. 
77. zsoltárt és a '28. zsoltár dallamára menő egy katekiz-
musi dicséretet. 

IV. Molnár Albert m.-vásárhelyi lelkész »Űj hely-
zetünkben* cím alatt azt fejtegette, hogy ne ecclesia mili-
tans, hanem ecclesia laborans legyünk. Az új helyzetben 
nem harccal, hanem a hitből és szeretetből fakadó munka, 
és a béke olajágával fog győzni egyházunk. 

V. Dr. Gidófalvi István kir. közjegyző, a görgényi 
egyházmegye algondnoka ismertette és méltatta a köz-
ségi hitelszövetkezetek fontosságát s a lelkészeknek a szö-
vetkezetek létesítése körüli hivatását. 

VI. Benedek Dénes makfalvi lelkésznek a »Lelki-

pásztorkodás köréből« vett csinos értekezésének meghall-
gatása után emelkedett hangulatban, eszméktől megter-
mékenyült lélekkel szétoszlott az erdélyi egyházkerület 
első papi értekezlete. 

A jövő gyűlés helyének és idejének megállapításáról 
nem történt intézkedés, mert az alapszabályok 32. §-ban 
előírt bizottságok ez alkalommal nem voltak megválaszt-
hatok. 

Sz. A. 

A felső baranyai egyházmegye életéből. 
Bevégzem az egyházmegyei gyűlésről múltkor félbe-

hagyott tudósításomat. 
Az ^Egyházmegyei Egyházi értekezletek«-nek püspök 

úr által felvetett eszméjét az esperesi jelentés méltányolja 
s ajánlja az egyházmegye figyelmébe, egyúttal örömmel 
jelentvén, hogy az »ókor-szigetvidéki« körben már alakult 
is egy értekezlet. Az egyházmegyei szervezkedés módozatai-
nak megállapítására bizottság küldetett ki. 

Sok gondot adott egyházmegyénkben az apró köz-
ségekben a tanítói fizetés minimumának rendezése, a 
mennyiben ezek a kilátásba tett államsegélyt igénybe 
venni vonakodnak s a lelkész-tanítóság intézményét akar-
ják fentartani ott is, hol úgy a tankötelesek száma, mint 
a meglevő tanítói, illetve iskolai beltelek megvan, sőt a 
minimális fizetés több-kevesebb államsegély igénybevéte-
lével meg lenne alapítható. Néhány egyház folyamodott 
is és hihető, hogy esperes úr buzdítása s majd a példa 
hatása alatt a többiek is rendezik iskolaügyüket, mely 
teljesen elhanyagoltnak így sem mondható. 

Az egyház-látogatás jegyzőkönyvei meglepő adatokat 
hoztak felszínre. Az eddigi jelentések nyomán azt hittük, 
hogy mindenek, mindenütt és ékesen történnek s ím — 
az esperes úr jelentése szerint — a presbyteriumok több 
helyt szabályelenesen vannak megalkotva, a kiegészítés 
nem a törvény értelmében és nem kellő nyilvántartással 
történik, sőt van egyház, mely soha sem választott presby-
teri'imot, hanem évente a pap nevezte ki a lelkészlakon 
Pistát, Jóskát, a kik gondnokok lesznek. 

Az anyakönyvek is csak általában vezettetnek rend-
ben ; azonban sok helyt csak egy eredeti példányban, 
melyről év végén csak másolatot vesznek. A konventi 
minta sem, hanem helyen-helyen elavult vagy célszerűtlen 
rovatok használtatnak — Az egyházlátogatás észrevett 
és helytelenített minden hibát, azok kerülésére szigorú 
utasítást adott, mit a közgyűlés határozatilag helyeselt s 
tett kötelezővé. 

Takarék magtárak tőke állománya: 1858 pozs. mérő, 
304 mm. búza, 147 m. zab, 112 mérő rozs és 2173 frt 
készpénz. 

Építkezésre az egyházak a lefolyt évben (1893.) 
11,938 frtot fordítottak. Közmunkával pedig 11,344 frtot 
kerestek. Az adományozások összege 2351 frtra rúg. 

Az egyházmegye lélekszáma 29,541, a mult évnél 
45-tel több, ámde e szaporodás nem természetes úton 
(valószínűen pontosabb számítás útján) származott, mert 
dacára hogy 811, tehát a mult évinél 133-al több szüle-
tett és a mult évinél 124-el kevesebb halt meg, mégis 
a népmozgalom nem + 257 mint kellene, hanem — 
miután 927 halt meg — = 116. Jegyezzük meg, hogy az 
eredmény kedvező konjunktúrák, t. i. több születés és keve-
sebb halálozás mellett állott elő; mennyivel szomorúbb 
eredmény sújtana le ellenkező viszonyok közt pl. széle-



sebb körű ragályos, pusztító nyavalyák alkalmával. Fogy, 
fogy Baranyánk, ijesztő gyorsasággal, évente egy Monos-
okorra való lélekszám, sőt néha nagyobb a fogyás. Csala-
dok halnak ki, községeink vannak, melyekben 20 év alatt 
5—30 család minden névvel nevezhető örökös híjján, nyoma-
veszett leend. A birtokok összehalmozódnak, a családokat 
tápláló negyedtelkekből 2—3 telkes birtok-complexumok 
verődnek össze, a szegénység elvándorol igát vonni cse-
lédnek. idegenbe, elvész az egyházra, sokszor a hazára is. 
Hiszen 30 ezer lakos után 927 halálozás nem ijesztő 
(3%), sőt kedvező, de 811 születés 2,7°/0 kevés, nagyon 
kevés, kivált ha tudjuk, hogy még ez is csak az 1892. 
évi difteritis-járvány következtében lett, normális körül-
mények közt pedig messze azon alól szokott maradni. 
Sötét, ijesztő kép ez nagyon, melylyel szemben tehetetle-
nül állanak az aggódó lelki orvosok! 

A nagy alapossággal, gonddal szerkesztett esperesi 
jelentés, mely kinyomatva jó eleve mindenkinek kézbesít-
tetett, megérdemelt figyelemben részesült, mit az érdemé-
ben hozott határozatok is tanúsítanak. 

A számvevőszék, melynek megbízatása e gyűlésig 
terjedt, titkos szavazás űjtán újra alakíttatott. A régiek 
közül csak Szabó József választatott meg. Új tagok: Nagy 
Imre kórósi, Sógor Endre sámodi, Aracs Gyula csehi és 
Szalai Ferenc szaporcai lelkészek rendes — Farkas Emil 
n.-peterdi, Barsi Miklós vejtii lelkészek pedig póttagok. 

A tanügyi bizottság is az egyháztörvény kívánalmai 
szerint körönként 2 — 2 tagra egészíttetett ki és pedig: a 
siklósi körben Máié Balázs lelkész és molnár Béla tanító 
a bököri körben: Szűcs Sándor lelkész és Lukács Ferenc 
tanító; az ormánvi körben Horváth Gyula lelkész és Losonczi 
Ferencz tanító; az okor vidéki körben : Szabó Gyula ok-
leveles lelkész-tanító és Fejes Lajos tanító; a szigetvidéki 
körben pedig : Munkácsy Lajos lelkész és Fazekas József 
tanító választattak meg hat évre. 

Nevezetesebb tárgyunk volt még az özvegy-árva 
gyámintézet sorsa, melyre vonatkozó bizottsági munkálat 
jó részben abban a keretben mozog, melyet e Lap olvasói 
munkálatomból ismernek ; nevezetesen a lelkészi nyugdíj-
intézet teljes elejtését kívánja, annak erőszakolását alkot-
mánysértésnek tekinti. A közgyűlés a következő módo-
sításokat kívánja tétetni a javaslaton. A tagok közé az 
állandóan alkalmazott helyettes lelkészeket és tanító-káp-
lánokat is fel kívánja venni. A végkielégítést és temetési 
segélyt elveti. A 10 évi szolgálatot nem, csak a 10 évi 
befizetést kívánja. A segélyezést 200 forinton kezdené és 
400 frton nem menne felül, a fizetés mennyiségére tekin-
tettel nem lenne. Az árvák segélye apátlan árváknál 50, 
szülőtleneknél 75 frt lenne, első az övegyi egész, második 
a másfélszeres özvegyi segélyt meg nem haladhatja. Az 
özvegy ha 50 éven felül levő lelkészhez ment annál 20 évvel 
fiatalabb legyen legalább és be legyen bizonyítva, hogy a 
lelkész abban a betegségben, a mikor meghalt, nősülése-
kor még nem szenvedett. Az egyházak 1%-át a kerületi 
államsegély-pénztár jövedelméből kívánja fedezni az egész 
kerületre nézve, mit mint egészséges eszmét a közgyűlés 
is elfogadott azon hozzáadással, hogy ha kerületünk ezt 
el nem fogadná, úgy az egész pont maradjon ki, s az 
egyházaknál azok megadóztatásával recensust ne keltsünk. 

Az egyetemes gyámintézet tőkéit az egyházmegyék-
áltál és csak részben szeretné, ha nagyobb részben is — a 
központi pénzintézetek által kezeltetni. — A gyámintézetbe 
lépés az eddig tényleges lelkészekre csak fakultatív legyen; 
az eddigi gyámintézetek maguk intézkednek jövőjük felett. 

Segélykérvények elintéztettek. — A kerületi gyű-
lésre Morvay Ferenc lelkész és dr. Külley világi tanács-
birák választattak meg képviselőkül. 

A fegyelmi bíróságnak is akadt dolga. Az időszaki 
tanácsot megalkotta. Egy lelkészt kötelesség lanyha telje-
sítéseért megintett, egy tanítót tiszteletlenségért és köte-
lességmulasztásért dorgálásra ítélt. Első megnyugodott, 
utóbbi felebbezett. 

A gyűlés közel 70 tárgyat két napi erős munkával 
elvégezett. A gyűlés 13-án este 7 órakor egy erélyesebb 
adminisztráció és jobb reményével oszlott fel, a jövő 
gyűlés helyéül Sellyét jelölte ki. hova már akkor vasút 
szállíthatja a gyűlés tagjait. 

Morvay Ferencz, 
e. m . főjegyző. 

I R O D A L O M . 

** A biblia női alakjai. Irta Kenessey Béla, buda-
pesti theol. akadémiai tanár, kiadja Hornyánszky Viktor, 
44 képpel, 230 lap, ára csinos kötésben 1 frt.— Harminc-
kilenc női jellemkép az ó- és újtestamentomból, művészi 
s nagy részben sikerült képekkel illusztrálva. Kitűnő jel-
lemfestő erővel, erőteljes, színdús stylusban s bibliai hű-
séggel megrajzolt képei azoknak az örök ifjú bibliai ala-
koknak, kikben legtöbbször a nő eszménye, de nem egy-
szer a nő gyengesége tárul felelőttünk. A szép jellemrajzok 
vallásos melegséget, erkölcsi tanulságot, építő erőt lehel-
nek. Élvezettel és épülettel olvassa az ember. Szerencsés 
eszme ily jellemképekben vinni be a szentírást a családokba, 
a női szívekbe. A szentírás eszméi testet öltenek s a példa 
közvetlenségével vonzanak, illetve rettentenek. A pompás 
könyvet nemsokára behatóan ismertetjük. De addig is mint 
a hiterősítés hathatós eszközét, mint az evangélizáció ki-
tűnő fegyverét melegen ajánljuk a lelkészeknek, a művelt 
egyháztagoknak és különösen a keresztyén nőknek vallá-
sos olvasmányul. Becsesebb vallásos olvasmány műveltek 
számára alig hagyta el mostanság a sajtót. Oda illő könyv 
a lelkész könyvtárába, az úrinő szalonasztalára, valamint 
a fiatal lányoknak konfirmációi ajándékul is felette alkal-
mas. Szerzőnek a becses munkáért kiadónak az áldozat-
készségért gratulálhat a magyar prot. közönség. 

** Huszár Anna. Regény, írta Bnirdek El</c, Buda-
pest, 1894. az Athenaeum kiadása, 162 lap, ára kötve 
50 kr. — Egyházi vonatkozású, érdekfeszítő regény. Egy 
rokonszenves székely leány és székely ifjú tragikus szerel-
mének története. Huszár Anna, a falusi »vadvirág* és 
Benkő Ádám, vele egy faluból való nagyreményű ifjú, 
gyermekszerelemmel szeretik egymást. Szülőik ,is egy-
másnak szánták. Renkő papnövendék lesz N.-Enyeden s 
onnan is levelez Annával. De szívét egyszer csak foglyul 
ejti Enyeden a bájos Gere Annának, a theol. professzornak 
lángoló szerelme. Ádám meghasonlik, nem tud választani 
s mikor faluja népe papjává választja s ő nagy tusakodás 
után az állást elfogadja s haza megy beköszönteni, az 
Annával való találkozás annyira megzavarja lelkét, hogy 
a beköszöntés előtti estén öngyilkos lesz. — A regényes 
történetben sok sikerült vonás van: Anna és Ilona egyéni-
sége szépen van festve, a falusi és kollégiumi életnek 
hű a rajza, a papvitel pompásan van leírva. A stylus-



ban is sok az erőteljesség és székely zamat. De a B. Ádám 
alakja elhibázott, a ráruházott magas ethikai tulajdonsá-
gokkal ellentétben állnak cselekedetei s különösen öngyil-
kossága. Ezért a regény összbenyomása bántó. A könyv 
kiállítása csinos, ára olcsó. 

** Hajnal című belmissziói folyóiratunk 7-ik száma 
most jelent meg, dr. Szabó Aladár szerkesztésében. Követ-
kezetesen tör előre a belmisszió és evangélizáció útján. 
Mostani cikkei is ez eszme szolgálatában állanak. Tar-
talma : A budapesti református ifjúsági egyesület — Szabó 
Aladártól. Krisztus mint bibliaismerő — legifjabb Szász 
Bélától. A madagaskári misszió — Gergely Antaltól. A 
keresztyén hitről— Biberauer Richárdtól. Prédikáció-vázlat 
— Kenessey Bélától. A kávétraccs vége — Kccskeméthy 
Istvántól. Missziói mozgalmak. Irodalom. — Itt említjük 
föl, hogy a »Hazánk« című napilap október 3-ik számá-
ban részletes és nagyon méltányló ismertetést közölt a 
»Hajnal «-ról s az általa képviselt evangéliumi belmisszió 
társadalmi jelentőségéről. 

** Természetrajz. A tiszántúli ev. ref. egyházkerü-
let tanterve alapján az elemi népiskola III., IV. és V. 
osztályai számára írta Zíh Károly békésszentandrási ev. 
ref. néptanító, ára 18 kr., a szerző tulajdona. — Szerző, 
kit »Népszerű egészségtan« című munkája után előnyö-
sen ismer a tanügyi irodalom, most kiadott > Természet-
rajz «-ában is helyei módszerrel, egyszerű és világos ír-
modorban dolgozza fel a természetrajz népiskolai tan-
anyagát. Iskolai hatóságok és tanítók pártoló figyelmébe 
készséggel ajánljuk. 

** Gyász- és síri-beszédek című halotti beszé-
deinek Il-ik kötetére hirdet előfizetést Gsáln István ómora-
vicai (Bácsmegye) ref. segédlelkész, kinek »Gyász- és sír-
beszédeidből az I-ső kötet alig három hónapja jelent meg 
Tartalmaz tíz síri beszédet, tíz gyászbeszédet, öt halotti 
prédikációt, két sírkőletételi és egy temető szentelési be-
szédet. Az I. kötethez hasonló terjedelmű könyvre köte-
lező előjegyzést is elfogad a szerző. Azok a t. lelkész 
urak, kik az I. kötet megrendelésekor, vagy azóta a Il-ik 
kötetre előfizetőkül jelentkeztek, a könyvet megjelenés után 
azonnal megkapják. Mind a két kötet ára, portómentes 
küldéssel egyenként 1 frt 10 kr. Ezzel kapcsolatban Csáki 
István S. Szabó .József úrnak e Lap 39. számában »a 
magyar prédikáció története* cím alatt közölt és Szent-
kúti K. úr észreveteleire válaszul írott cikke 2-ik pontjá-
nak azon kifejezésére: »az ómoravicai segédlelkész iránti 
rajongásról nem hallottam. Lehet egy-két beszéde jelent 
meg gyülekezete óhajára* . . . stb. Csáki István kijelenti, 
hogy »az ómoravicai nép igenis óhajtotta halotti beszé-
deimnek kiadását, nemcsak, hanem mintegy 200 példányra, 
elő is fizetett, kik között 40 katholikus és zsidó. Továbbá, 
hogy nem egy-két, hanem 30 beszédet magában foglaló 
kötet az, mely ez úton megjelent. Hogy ez azután ra-
jongás-e, vagy az eredményes lelkészi működés conditio 
sine qua non-ját képező tiszteletteljes szeretet, vagy talán 
ez utóbbinak a beszédek belbecsén alapuló nyilvánulása: 
ítélje meg S. Szabó József úr«. 

** Az 1848'49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy illusztrált munkából most jelent meg 
a 21-ik füzet, a melyben Graeza György az első nép-
képviseleti országgyűlés történetét mondja el a szokott 
élénkséggel. A füzet képei közt ismét több olyan van, a mely 

eddig még sehol sem jelent meg. A képek különben ezek: 
Gr. Leininger Károly honvédtábornok. »Megadjuk!« (A 
kétszázezer katona megajánlása a nemzetgyűlés által 
1848. jul. l t -én. Egykorú rajz.), Szacsvai Imre, (a vértanú 
1848-iki arcképe.), Horváth Mihály csanádi püspök. Bész-
letek a bécsi októberi forradalomból (Egykorú felvételek), 
Ormay Norbert honvéd ezredes (1848-iki arckép után). 
Gr. Széchenyi Istvánné, szül. Seilern Crescentia (1848-iki 
arckép.), Petőfi Sándor mint honvéd (Egykorú rajz.), Récsev 
Ádám (Eredetije a bécsi udv. múzeumban). Ára füzeten-
ként 30 kr., megrendelhető Lampel Róbertnél Budapesten, 
Andrássy-út 21. sz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az utolsó évnegyed alkalmából olvasóinkat előfize-
tésük megújításara, hátralékosainkat hátralékuk bekül-
désére t i sz te le t te l fölkérjük. A megrendelőkkel, továbbá 
az egész - é s f é l é v e s hátralékosokkal t iszte lette l tudat-
juk, hogy tartozásukról a napokban külön ér tes í t é s t fog -
nak kapni. A kik november elejéig tartozásukat 
ki nem egyenlítik, azoknak tovább nem küld-
jük a lapot. 

Szerkesztőség és Kiadóhivatal. 
* Személyi hírek. A tiszántúli egyházkerületi köz-

gyűlés a most szervezett középiskolai felügyelő állásra 
Joó István debreceni tanítóképezdei igazgató-tanárt vá-
lasztotta meg; a debreceni kollégium orvosa dr. Tüdős 
Kálmán, a kollégium levéltárnoka Balogh Ferenc theol. 
tanár lett. Konventi tagokká Tóth Sámuel, Szabó János, 
Széli Kálmán és Szeremley József lelkészek, gróf Bégen-
fel d József, Horthy István, Isaak Dezső és György Endre 
gondnokok választattak, szintén az egyházkerületi köz-
gyűlés által. 

* Iskolai aranyköny. A kisújszállási ev ref. főgim-
náziummal kapcsolatban létesítendő tápintézet javára ado-
mányoztak : Lovassy István ügyvéd 1000 frtot, Padrah 
Sándor 100 frtot, Horthy István, Farkas Sándor, Berger 
N. 50 — 50 frtot; a szept. 12-én e célra rendezett mulat-
ság pedig mintegy 400 frtot jövedelmezett. — Debreczeni 
Gábor felső-nyárádi lelkész és neje házasságuk ötvenedik 
évfordulójának emlékeül a sárospataki theologiai tanárok 
nyugdíjalapjára 50 frtot adományozott. 

* Ifjúsági isteni tiszteletek Budapesten. Buda-
pesti ref. főgimáziumunkban azt a dicséretes szokást, hogy 
a tanuló ifjúságot az ő részökre rendezett külön isteni 
tiszteletre viszik tanáraik a kálvin-téri templomba, öröm-
mel tapasztaljuk, hogy az idén is fentartják. Minden második 
vasárnap, a közisteni tisztelet előtt egy órával tartatik ez 
az ifúsági isteni tisztelet, melyen a tanuló ifjúság orgona-
kisérettel énekel, azután az ifjúság szükségeihez mért ima 
és prédikáció van. Az okt. 7-iki isteni tiszteleten Molnár 
Sándor főgimn. tanár, két héttel azelőtt dr. Szabó Aladár 
theol. tanár prédikált az ifjúságnak. 

* A sárospataki főiskola égése, melyről a múlt-
kor mi is megemlékeztünk, Istennek hála nem bizonyult 
valónak. Annyi igaz, hogy jó távol a főiskolától, leégett, 
négy ház s ezek között az elemi fiúiskola is. 



* A vallásos iratok terjedése örvendetesen nö-
vekszik. Érdekesen illusztrálja ezt a »Hajnal* következő 
kis statisztikája. 1893. novembertől kezdve 1894. júniusig 
a Hornyánszky-cégnél megjelent kiadványokból eladott : 

Bakk Lajos nagyváradi egyházi adószedő 161 frt 66 kr., 
Sülő Antal nagyszalontai tanító 118 frt 69 kr., Kecskeméthy 
László mezőtúri tanító 194 frt 75 kr., Kovács Károly 
egri lelkész 61 frt 39 kr., Kiss Ferenc földesi lelkész 
134 frt 53 kr., Tatár József hajdúböszörményi tanító 
337 frt, Bugyi Sándor püspöki lelkész 119 frt 24 kr., 
Csurka István debreceni tanító 123 frt 90 kr., Szügyi 
Dániel dévaványai lelkész 193 frt 76 kr., összesen mint-
egy 1500 frt ára vallásos könyvet. Az elárusítók javára 
esett legnagyobb percent 83 frt, a legkisebb 11 frt volt, 
közből néhányan ki 38, ki 46, ki 62 frt percentet kapott, 
mit többen jótékony célra fordítottak. — Szép eredmény, 
örülni lehet neki. Csak tovább a megkezdett úton! 

* Protestáns középiskoláink miniszteri láto-
gatói. A közoktatási miniszter az 1894/95-ik iskolai évre a 
következő iskolalátogatókat nevezte ki. A miskolci és sáros-
pataki ref. főgimnáziumokhoz Békési Gyula debreceni fő-
igazgatót, a rimaszombati főgimnáziumhoz Dunay Ferenc 
besztercebányai főigazgatót a debreceni, hódmezővásár-
helyi, hajdúnánási, karcagi, kisújszállási főgimnáziumokhoz 
Békési Gyula debreceni, a békési gimnáziumhoz Nátafalussy 
Kornél nagyváradi főigazgatót. A pápai főgimnáziumhoz 
dr. Német Antal győri, a csurgói főgimnáziumhoz Spitkó 
Lajos székesfehérvári főigazgatót. A szatmári és m.-szigeti 
főgimnáziumokhoz Szieber Ede kassai főigazgatót. Az erdélyi 
reform, egyházkerület főgimnáziumainak látogatói: Kuncz 
Elek kolozsvári és Elischer József nagyszebeni tankerületi 
főigazgatókat. (A dunamelléki gimnáziumok látogatóit mult. 
számban közöltük). A ágostai evangélikus főgimnáziumok-
hoz a miniszter kiküldte: Dunay Ferenc besztercebányai 
Szieber Ede kassai, Wiedermann Károly pozsonyi. Német 
Antal győri, Spitkó Lajos székesfehérvári, Kuncz Elek 
kolozsvári, Elischer József nagyszebeni főigazgatókat. Az 
unitárius püspök fenhatósága alatt álló főgimnáziumokhoz 
Kuncz Elek kolozsvári főigazgatót. 

* Templom^ és orgonaavatás. A geleji ev. ref. 
egyház a mult évben új templomot és tornyot építtetett, 
ez évben pedig a templomba orgonát készíttetett. A tem-
plomot és orgonát a mult vasárnap avatták föl ünnepélye-
sen, melyen Miskolcról és a környékből nagy számmal 
vettek részt. A felavató imát Tóth Dániel miskolci lelkész 
és esperes mondotta, beszédet pedig Gulyás Benő mező-
csáthi lelkész tartott. Az ünnepélyes aktus után közebéd 
volt. melyen számos pohárköszöntőt mondottak. 

* A gyülekezetek köréből. A nagyváty-kacsótai 
reform, egyház (Baranya m.) mint Lapunknak írják újjá-
alakított templomát szept. 30-án nyitotta meg ünnepélyes 
isteni tisztelettel, a járási hatóság, a járás orsz. képviselője 
s több intelligens egyén, közlük Benkő és Szilágyi György 
sz. lőrinci buzgó egyházi tagok, Nagy Károly egyház-
megyei tanácsbiró s nagy számú vidéki nép részvétele 
mellett. A teljesen új karba tett szép templom, új kőfalak-
kal körülvéve, a kiújított egyházi épületekkel látható jó 
benyomást gyakorolt a résztvevőkre. A templom belseje 
stuecator-mennyezetes, de egyhangúságát enyhíti a meg-
lepő szép architectonikus festés, mely annak építészeti 
díszt ád a szép párkányzatutánzatokkal, melyeket szintén 

festett oszlopfejek tartanak. A szószék szintén márvány-
utánzat és csinosan mutat. A falak egyszerű márványo-
zást mutatnak. Az új kenyéri és új bori úrvacsoraosztás 
egyszerre történt meg a gyermekek konfirmációjával kapcso-
latban. E funkciókat Farkas Emil n.-peterdi lelkész végezte. 
A helybeli lelkész, Morvay Ferenc prédikált I. Kor. 12. 1. 
és 2. verse alapján fejtegetvén, hogy az által szenteljük 
Isten házává a kiújított templomot, ha magunk is átvál-
tozunk hitetlenből hivővé, bűnösökből erényesekké lévén. 
A szép ünnepélyt egyszerű lakoma követte a paplakon s 
az egyes gazdáknál, kikhez minden háznál jutott egy pár 
vendég a szomszéd községekből a rokonság és ismerősök 
közül. A sikerült templomrenoválás körülbelül negyedfél 
ezer forintba került. 

* A Szent István-társulat új házat és nyomdát 
tervez. Ezt újságolja az esztergomi »Magyar Sion«. Ez 
a legrégibb és leghatalmasabb pápás egyesület régi he-
lyiségeiben nem fér meg, gyűlésterme szűk, könyvtárhelyi-
ségei elégtelenek, raktárai bérházban szoronganak. A tár-
sulat oly házat tervez, melyben tágas gyűlésterem legyen, 
melyben a főbb tisztviselők bennlakjanak, melybe a. kath. 
kör helyiséget nyerjen, melyben a fővárosban időző püs-
pökök megszállhatnának, melyben a társulat saját nyomdát 
és könyvkereskedést rendezhessen. — Kétségkívül kor-
szerű terv és a gazdag egyesület megcsinálhatja, ha ko-
molyan akarja. De hát a mi prot. köreink mikor szánják 
rá magukat, hogy a fővárosban egy ily protestáns otthont 
létesítsenek?! Itt van az ^Irodalmi Társaság*, nincs ott-
hona, nincs könyvtárhelyisége. Itt vannak az »Ifjúsági 
«Közművelődési» és «Nő-egyesületek«, nincs helyiségük, 
nincs otthonuk. Itt vannak a »vallásos összejövetelek*, 
nincs megfelelő helyiségük. Hát vájjon a református kon-
ventnek, zsinatnak van-e alkalmas gyűlésterme a főváros-
ban? S van-e a prot. papságnak szálló háza Budapesten, 
hol mérsékelt díjért tisztességesen megszállhasson ? Azt 
meg már az unalomig sokszor emlegettük, hogy saját 
nyomdát, napilapot és könyvkereskedést alapítani mily 
nagy érdeke a haladni akaró protestantizmusnak! Ha egy 
kicsivel több mozgékonyság s több magasra vivó szen-
vedelmünk volna, percig sem haboznánk az ily dolgokba 
is bele vágni! 

* Még egyszer a soproni főiskolai tanárok fize-
tése. E tárgyban hozott múltkori közleményünk kiegészí-
téséül és részben helyreigazításául Sopronból e sorokat 
kaptuk. A lyceum rendes főgimnáziumi tanárainak fize-
tése három kategória szerint rendeztetett, mindegyik kate-
góriába 4—4 tanár osztatván be. A törzsfizetés az I. ka-
tegóriában 1200 frt, a II-ikban 1400 frt, a III-ikban 
1600 frt. A lakáspénz fejenként 250 frtban, az ötödéves 
pótlék pedig 100 frtban, s ez utóbbi címén igényelhető 
maximális összeg 500 frtban állapíttatott meg akként, 
hogy az első 100 frtos korpótlék 1896. január hó l-től 
fogva folyósíttatik. Megjegyzem, hogy eddig korpótlék címén 
minden egyes szolgálati év után 5—10 frtot élvezett. E 
határozatot kiterjesztette az egyházkerület a theologiai 
tanárokra is azzal a különbséggel, hogy számukra törzs-
fizetésül 100 frttal többet, t. i. 1300, 1500 s 1700 frtot, 
lakáspénzül pedig fejenként 50 frttal többet, t. i. 300 frtot 



szavazott meg. Az ötödéves pótlék tekintetében, illetmé-
nyök — valamint eddig, úgy ezután is — a főgimnáziumi 
tanárokéval teljesen egyenlő, t. i. 500 frt maximális összeg. 

* Egyházi aranyköny. A rima-murány-sálgó-iar-
jáni vasmű részvény társaság műszaki vezérigazgatósága 
a kápolnai ref. egyház templom és torony építésére a 
kérvényben kért 672 métermázsa horgonyozott lemezt 
egész ingyen ajándékképen utalványozta ki — 227 frt 
értékben a nádasdi lemezgyárából. Fogadja hálás köszö-
netünket a nevezett társaság, mely mindenütt ott van jó-
tékony adományaival és segíti a szegény eklézsiákat 1 Ál-
dás munkájára! Szuhay Benedek, ref. lelkész. 

* A budapesti evang. esperesség október 2-án 
tartotta közgyűlését Bachát Dániel főesperes és dr. Králik 
Lajos felügyelő együttes elnöklete alatt. Elhatározták, hogy 
a főesperesi jelentést egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
iktatják. A kerepesi-úti bérházak (a gyönyörű »Luther-
udvar^ és a budai egyház templom, paplak és iskola 
építéséről szóló jelentést örvendetes tudomásul vették. A 
gyűlés jegyzőkönyvileg köszönetet és elismerést szavazott 
S-holz Gusztáv budai lelkésznek, a ki huszonegy év óta 
a szegénysorsú iskolásgyermek felruházására már tizenkét-
ezer forintot gyűjtött. Nagy fontosságú az a határoza-
tuk, a melylyel kimondták, hogy a zsinati törvény értel-
mében a főváros területén az evangélikus egyházakból 
mielőbb lelkészi köröket alkotnak s az egyházközségeket 
kerületek szerint beosztják. Ezután Lieucmann Károly 
helyébe egyhangúlag esperességi ügyészszé választották 
dr. Csengey Gyulát. Közmegelégedéssel fogadták az espe-
rességi iskolaszék évi jelentését, a mely a tanerők lelki-
ismeretes, buzgó és hazafias működéséről, ezenkívül a 
főesperesnek és az iskolalátogatóknak az iskolák látoga-
tása körül tanúsított buzgalmáról tesz tanúbizonyságot. 
A gyűlés végül köszönetet szavazott dr. Králik Lajosnak 
és Györy Eleknek jótékonyságukért. 

* A hold-utcai református iskolánk, az úgyneve-
zett »skót iskola* eddigi helyiségét megnagyobbította s 
október 16-án ünnepélyesen fölavatja. Az avatást Szász 
Károly dunamelléki püspök végzi. A nagyobbítás abból 
áll, hogy a két emeletes épületre harmadik emeletet húz-
tak, a dísztermet megnagyobbították, egy új tanítói lakást, 
igazgató-szobát, átutazók számára vendégszobát építettek, 
s végre a mit legelőször kellett volna említenünk, elzüllött 
gyermekek számára »Gyermek-otthon «-t létesítettek. Az épü-
let kibővítése, felszerelések nélkül, 22 ezer f'rtba került, 
mely összeg Budapesten és Skóciában eszközölt önkény-
tes adakozásból gyűlt össze. Az épület megnagyobbítása, 
a pénz összegyűjtése, a »Gyermek-otthon* létesítése körül 
a munkából is, a sikerből is a fáradhatatlan Moody 
András missziói lelkészé és iskola-igazgatóé az oroszlán-
rész. Szép keresztyén munkájok láttára az öröm mellett 
az a keserű érzés is szívünkbe szökken: íme tehát a 
magyar fővárosban a skót és angol buzgóság építi meg 
az első református »Gyermek-otthon«-t! Csak aztán a 
másodikat már mi magyar reformátusok építenők — a 
Nagypénteki Társaság telkén! 

* Az ezredévi tanügyi kongresszus. Az ezred-
éves ünnep magyar tanügyi kongresszusának előkészítése 
tárgyában dr. Heinrich Gusztáv egyetemi tanár elnöklete 
alatt hosszabb eszmecserét folytatott a kiküldött bizottság. 
Elhatározták, hogy a különféle tanári és tanítói egyesü-
leteket fölszólítják, hogy az ezredéves ünnepélyen ne tart-
sanak külön kongresszusokat, hanem lépjenek szerves ösz-
szeköttetésbe az átalános tanügyi kongresszussal. A tanítók 
országos bizottságával való tárgyalásra kiküldték a dr. Hein-
rich, dr. Csengeri János, dr. Beke Manó és Radó Vilmos 
tagokból álló bizottságot. Az ország összes tanítói és tanári 
egyesületeihez intézendő felhívás szerkesztésével pedig meg-
bízták dr. Beke Manó, Nagy László és Böngéríi János 
tagokat. 

* Egy lelkész aranylakodalma. Megható ünne-
pély folyt le Felsö-Nyárádou szept. 30-án. hol Debreczeni 
Gábor helybeli ref. lelkész és volt esperes aranylakodalmi 
ünnepélyét tartotta a papnék mintaképével Szentmiklóssy 
Katalin asszonynyal. A lakodalmi ünnepély csak szűk 
családi körben volt tervezve, de hát sok tisztelője a csa-
ládnak eljött hívatlanul is. Szorongásig megtelt templom-
ban az alkalmi énekek elhangzása után maga a lelkész 
imádkozott s könyes szemmel adott hálákat az Istennek, hogy 
megengedte érni ezt az örömnapot. Utána Vadászy Pál 
f.-borsodi esperes tartott a 71. Zsolt. 14—16. versei alap-
ján szépen kidolgozott alkalmi egyházi beszédet, melyben 
igen találó vonásokkal fejtegette, hogy az igaz keresztyén-
nek ilyen ünnepélyes pillanatokban 1-ször hálát kell adni 
Istennek a mullért, 2-szor Istenben vetett bizalommal kell 
fordulni a jövő felé. De legmeghatóbb volt azon jelenet, 
midőn Kun Bertalan püspök állt ki az Úrasztalához és 
megtartotta alkalmi beszédeinek és imáinak legszebbikét, 
elmondván, hogy mily fölemelő e pillanat, mert 50 évvel 
azelőtt épen ő kötötte meg kedves barátjának házassági 
szent szövetségét. Aztán beszélt lelkesen, végtelen hálával 
eltelve a gondviselés iránt; beszélt megindító hangon, 
foglyul ejtve a gyülekezet szívét és lelkét. S midőn egy-
másba tette a két öregnek reszkető kezét s mindkét karját 
áldásra emelve megérintette az ősz hajszálakat: az egész 
gyülekezet, rokonok és barátok, férfiak és nők, nagyok 
és kicsinyek hangos zokogásban törtek ki, mintha teme-
tésen lettünk volna. A templomi szertartás után a lelkész-
lakra vonult be a nagy közönség, hol első sorban Debreczeni 
Bertalan, a sárospataki főiskola jószág-igazgatója, mint 
fiú üdvözölte az öreg szüléket, majd a legnagyobb és leg-
kisebb unoka mondta el szíve jó kívánságát a szeretett 
nagyszüléknek. Utoljára a presbyterium tisztelgett Bartha 
István gondnok vezérlete alatt, ki talpraesett beszéddel 
üdvözölte a vőlegényt, mint a gyülekezet 52 éves papját. 
Majd következett a 80 személyre terített fényes lakodalmi 
ebéd, hol kedélyes felköszöntők fűszerezték az ebédet! 
Kápolna, 1894. okt. 1. Szuhay Benedek, ref. lelkész. 

* Teendőink a változott helyzetben nap-nap 
után lelkiismeretesebben, komolyabban végzendők. Ezt az 
igazságot hirdeti Mezey Albert kúriai biró, szilágyszolnoki 
egyházmegyei főgondnok is abban a tartalmas beszédben, 
melylyel minap a székét elfoglalta. Azt mondja többek 
között: »Eddigelé a bevett vallások rendszere levén meg-
valósítva, ennek keretén belől jól-rosszul, ha az előírott 
közigazgatási és lelkészi teendők elvégeztettek, a felekezeti 
erők egyensúlyában változás elő nem idéztetett. Most azon-
ban, a meggyőződés szabadsága a felekezeti hatások alól 
kiszabadulván, az a vallásfelekezet gyarapodik, mely hité-
nek tisztasága mellett, a közerkölcsiség előmozdítására, a 



vallásos érzület felköltésére minél buzgóbb apostolokkal 
bír. És most elérkeztem abboz, hogy kedves papjaim, ti 
hozzátok szóljak. Tövises, sanyarú pályátok van, az élet 
gondjaival naponkint küzdenetek kell, családotok állapota 
biztosítva nincsen. És mégis-mégis, mindent tőletek várunk; 
mi, világiak is befolyunk az egyház igazgatásába, és nem 
kicsinylem az erőt, a melyet a ti támogatásotokra elő-
hozunk. Azonban, ez mind semmi ti nélkületek. Ti vagy-
tok az egyház, a tan, az erkölcs fentartói. Megverem a 
pásztort és elszéled a nyáj. Ha a katholikus egyház téri-
tői az egyenlítő perzselő hevénél, a sarkok dermesztő 
hidegénél fáradhatatlan buzgósággal teijesztik a vad népek 
között hitöket; Kínában, Japánban szembe mennek a 
felkoncolásnak, éheznek, nélkülöznek: hát a mi papjaink 
szivében ne lobogna fel a lelkesedés lángja, midőn az 
emberi szabadság, jóllét és az üdvösség megvalósítására 
törekvő egyházunk megerősítéséről és megvédéséről van szó? 
Bizonyára, a gályákra hurcolt papok lelkesedése él benne-
tek is, csak alkalmas időre vár fellobbanása. Tudom, a 
szegénység nyomasztó ónsúlylyal nehezedik reánk, de a 
lelkesedéssel híveinkben is hasonló lelkesedés keltetvén fel 
egy lelkes pap a szegény egyházból is gazdag egyházat te-
remt. A mustármagról szóló példázat nem csak példázat, 
hanem sok helyen áldásos valóság. De a midőn a papok-
hoz szóltam, ugyanakkor a világiakhoz is fordulok. Mind 
hiában a papok igyekezete, lelkesedése, ha hasonló igye-
kezetet, lelkesedést nem kelt fél az egyház híveiben. Ne 
feledjétek, hogy a mit az egyháznak áldoztok, annak min-
den fillére hazátokra, h izánkra, nemzetünkre hoz ezer-
szeres hasznot. Karolja fel minden egyházközség az ő 
egyházi ügyeit, tettre készen, buzgósággal és lelkesedéssel, 
hogy a bekövetkező versenyben egyházunk szilárdul és 
diadalmasan fennálljon és megmaradjon*. 

* Egy gondnok arany-lakodalma. Bitka, szép 
ünnepély volt okt. 3-án a fejérmegyei Körtvélyes pusztán. 
Beform. egyházunk egyik oszlopembere, a külső-somogyi 
egyházmegye gondnoka, Décsey Lajos, kir. tanácsos ülte 
meg arany lakodalmát gyöngéd és szép ielkű nejével, 
kenessei Kenessey Ida úrnővel. Az ünnepély szük családi 
körben tartatott. A meghatott, tisztes öreg párt két kicsi 
unokája, ifjú Décsey Lajos leánykái vezették be az ebédlő 
terembe, hol a gyermekek, unokák s legközelebbi rokonok 
foglaltak helyet, a kinyitott nagy szárnyas ajtóban pedig 
a pusztai cselédség, kiknek némelyike ott született már a 
pusztán, s egész életét ott tölté. Beszédet és imát a sár-
bogárdi lelkész tartott, a minek végeztével ifjú Décsey 
Lajos szólott megindultan a nagyon szeretett szülékhez a 
többi gyermekek nevében. Bizony szem nem maradt ott 
szárazon. Egyszersmind e jeles nap emlékére a jubiláltak 
gyermekei 250 forint alapítványt tettek a külső-somogyi 
traktus papi özvegyei és árvái részére. A tisztes úri pár 
könyein keresztül ragyogott az a szép vallásosság, mely 
egész életüket táplálta. Leolvasható volt arcukról a zsoltár-
író mondása: »Jöjjetek el, halljátok meg, megbeszélem 
minden istenfélőknek, a melyeket cselekedett az Úr az 
én lelkemmel*. Zsolt. 66, 16. »Élettel és irgalmassággal 
megajándékoztál engemet és a te meglátogatásod tartá 
meg az én lelkemet.« Jób. 10, 12. Az ünnepélyt gazdag 
lakoma követte. 

* A zsidó vallás recepciójáról és a gyermekek 
vallásos neveléséről szóló törvényjavaslatokat okt. 8-án 

és 9-én tárgyalta a főrendiház. Amazt rövid vita után 
általánosságban sem fogadta el, hanem hat szótöbbséggel 
elvetette. Az egyházpolitikai ismeretes ellenzék szavazott 
ellene. A gyermekek vallásáról szóló javaslatot okt. 9-én 
nagy többséggel elfogadta a főrendiház, csupán a felekezet-
nélküliségre vonatkozó szakaszokat hagyta ki belőle. A 
képviselőház a főrendek üzenetét október 17-én veszi 
tárgyalás alá. A tárgyalás részleteiről jövő alkalommal. 

* Gyászrovat. Dr. Iíadnai Jenő fővárosi tanács-
jegyző, Vámossy Mihály ref. főgimnáziumi igazgató veje, 
hosszas szenvedés után élete 41-ik évében elhunyt. Özvegye, 
Vámossy Ilonka három kiskorú árvája és kiterjedt rokon-
ság gyászolja a munkás, rokonszenves férje kora halálát. 
Béke hamvaira ! 
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Az alsó-baranya-bácsi egyházmegyébe kebelezett 
vörösmarti egyháznak halálozás folytán megürült lelkészi 
állomására ezennel pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomás jövedelme, a hivatalos felszámítás 
szerint 1300 frt, s így az egyház másod osztályú. 

Pályázni kívánók, kellőleg felszerelt pályázati kér-
vényüket folyó évi november hó 3-áig Szabó Péter esperes 
úrhoz (Piros, Bács m., postahely) nyújtsák be. 

Budapest, 1894. október hó 8-án. 

ASzász Károly, 
d u n a m e l l é k i ref . p ü s p ö k . 

P á l y á z a t . 
A szatmár-németi-i ev. ref. egyház segédlelkész-

tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Évi javadalmazás: a városi pénztárból havonkénti 

előleges részletekben 500 frt; az egyházi pénztárból évi 
25 frt utólagos évnegyedi részletekben fizetve; 272/3, azaz 
huszonhét kétharmad köbméter kemény, hasábos tűzifa, 
a város által beszállítva, melyből a tanterem is fűtendő 
lévén, a tanítót illető, tehát személyi célra fordítható, 
mintegy 20 köbméter, értéke 60 frt; minden praedicatiós 
vagy oratiós halottól kikísérési díj 1 frt, az általa mon-
dandó beszédtartás díja 3 frt, így az összes évi stóla mint-
egy 80 frt; tisztességes lakhely. 

Kötelességek: az elemi V., VI. fiosztály tantervszerű 
tanítása; minden vasárnap délután s az úgynevezett cano-
nica órákon templomi lelkészi szolgálat. A segédlelkész-
tanító három évre választatik, a melynek eltelte előtt 
három hónapi előleges felmondás után hagyhatja el csak 
állomását. 

Az állomás e folyó évi december 1-ső napján elfog-
lalandó. 

A kellően felszerelt kérvények október 25. napjáig 
alólírotthoz küldendők. 

Szatmár-Németi, 1894. szept. 16. 

Fésős András, 
ev . ref . l e lkész s e g y h á z t a n á c s i 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkeszt ő s é g : 

IX. kerület, l'ijiu-utca 23. szám, hová a kéziratok 
ciiíszendök. 

Iíindri-hivatal : 
Uornyánszkt/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elüfiz. éa hirdet, díjak intézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő és l a p t u l a j d o n o s : 
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 f egész érre : 9 frt. 

Egyes szám Ara J10 kr. 

Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvai 
gyámintézet alapszabály-tervezetéhez. 

Mióta az alapszabály-tervezet megjelent;, egész 
ev. ref. egyházunk ezzel foglalkozik; hivatalos 
és magánjellegű megbeszélések permanens tár-
gya, mely — fájdalom — elismeréssel eddig nem, 
hanem csakis gáncscsal találkozott. Ez utóbbi 
körülmény indító okát, véleményem szerint, sub-
jectiv mozzanatok szolgáltatják, de a melyek 
kellőképen igyekeznek az objectivitás köpenye alá 
rejtőzni; hogy pecl ig az alatt nem férhetnek meg: 
az itt-ott megkísérelt argumentat ió hiába való 
volta igazolja. 

A szinte gomba-módra tenyésző javaslatok, 
melyeket nap-nap után olvashatunk egyházi 
lapjaink s folyóirataink hasábjain, fényes elég-
tételt szolgáltatnak a megtépett eredeti tervezet 
gyakorlati részének. Az elvi kérdések — én úgy 
tartom, hogy — a konventi tervezetben jutnak 
helyes kifejezésre, de hát itt a szavazatok dön-
tenének feltétlenül, míg a gyakorlati részleteket 
a mathematika kérlelhetlen törvényei a legna-
gyobb majoritás ellen is megvédelmezik. 

Egyelőre a gyakorlati kérdésekkel kívánok 
foglalkozni. 

A konventi tervezet szerint kilátásba helye-
zett segélyezési módozatok, az ott felvett jöve-
delmi forrásokkal szemben, lehetővé teszik, hogy 
a gyámintézet 20 évi lefolyása után 738,251 frt 
gyámintézeti és ezenkívül 537,922 frt nyugdíj-
intézeti, összesen 1.276,173 frt tőkét hozzon létre. 
Mathematikai mérlege kétségenkívül helyezi, hogy 
ezen az alapon haladva, az intézet meg fog fe-
lelni akkor is hivatásának, ha a segélyezendők 
száma a maximumot eléri, sőt míg egyfelől a 
kontemplált keretben biztosan helyt áll, másfelől 
arról is kezeskedik, hogy a kezdet nehézségei-
nek megfelelőleg csekély összegben megállapított 
segélyezés idővel emelkedni fog akár összegé-

ben, akár azáltal, hogy az ideiglenes segélyezést 
a tényleges váltja fel. 

Nem is olvastam sehol egy betűt sem, mely 
a tervezet reálitását érintené, de annál többet 
irreális tervezetekről, melyek a szerény keretben 
induló intézet segélyeit koldus-filléreknek neve-
zik ós ajánlják magukat, mivel ők vagy nem 
létező jövedelmi forrásokból, vagy helytelen kom-
binációk alapján, vagy egyáltalában minden előre 
1 átás és gondolkozás nélkül nagy segélyt képe-
sek kiszámítani ós adni, csinálván az aranyat 
Íróasztaluk mellett fantáziával vagy hibás pen-
nával. 

A tiszáninneni kerület kívánsága szerint 
létesítendő gyámintézet nem érné meg negyed-
százados jubileumát, vagy ez egy nagy krach 
lenne, hát még a »Sárospataki Lapokcc-ban most 
megjelent Vas Mihály-féle tervezet! Mily szép 
dolog 300 frt állandó segélyt kilátásba helyezni 
egy özvegy részére ! De megadni ám bajosabb. 
A Vas Mihály tervezetét kísérő mathematikai 
mérleg a 10-ik évig van bevezetve ós itt megáll. 
Nagy bölcsen; mert már a 15-ik évben tőkét 
fogyasztana az ő segélyezése, még az ő nagy 
apparatussal igazolt, segélyre jogosultak növe-
kedésének csekély °/c mellett is. Azonban ő azt 
hiszi, hogy gazdag segélyezési módozata mellett 
képes volna 10 év alatt majdnem annyi tőkét 
produkálni, mint a konventi tervezet a koldus-
fillérek osztogatása dacára, holott több jövedelmi 
forrásra a konfirmándusok tandíján ós 150,000 frt 
tőkén kívül neki sincs szüksége. Igazi modern 
alchymia . . . 

Miért nem veszi észre tervező, hogy a mire 
öt hasábot veszteget, t. i. a segélyre jogosultak 
számának megállapításában hibásan jár el, ós 
hogy hosszas fejtegetése helyett a konventi in-
dokolás helytelen voltáról jobban meggyőzne 
bennünket, ha bebizonyítaná, és pedig adatok ós 
nem kombinációk alapján, hogy az alapul szol-
gáló statisztika hamis, hogy Felső-Szabolcsban 
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1883—1892-ig nem 23, hanem kevesebb lelkész 
halt meg, nem 1 7, hanem kevesebb özvegy ma-
radt. E helyett támaszkodik a közgazdasági ós 
statisztikai évkönyv 1889 — 90-iki folyamára és 
el akar ja velünk hitetni, hogy, mert 1886-ban 
a 25 éven felül elhaltakban az összes elhaltak-
nak 10 '96% teszik ki, tehát a konventi indo-
kolásban említett 25-26% hibás. Hát nem látja 
tervező, hogy, az az ő 10'96%-je olyan ezer la-
kosra jut, melynek legalább 6 0 — 6 5 % - a 25 éven 
aluli, míg a konventi indokolás 25'26 % je 25 éven 
felüliekre szól? Av^gy nem tudja, hogy ezer 
lakosra, korra való tekintet nélkül eső o nem 
egyezik az egykorúak halálozásának %-jóvel és hogy 
a jelen esetben közelebb jár t volna a valósághoz, 
ha feltételezi, hogy az egykorúak halálozási ará-
nya egyező az általános aránynyal, t. i. 31'8%-el, 
bár így is sántikált volna. Bizony itt erősen 
beletévedt a statisztika különféle százalékos szá-
mításaiba és a jót helyettesítette roszszal. 

Igaz, hogy még másfelől is igazolására kél 
%-jének, hivatkozván az országos tanítói nyug-
díjintézet adataira. De itt is szerencsétlenül vá-
laszt argumentumot, mert míg a segélyre jogo-
sultak száma 603, 285, 33, 127-tel emelkedik, 
ugyancsak emelkedik a tagok száma is és pedig 
1615, 1197, 526, 62-vel és ő állandó %-ot ké-
pes kihozni ily változó számból, holott feltótlenül 
áll, hogy a segélyre jogosultak nem az újonnan 
belépők családjából valók. Csak ha a tanítói 
nyugdíjintézet már elérte volna tagjainak maxi-
mális számát, lehetne 5—6 év adataiból biztos 
%-ot megállapítani. 

Természetes, ha a segélyre jogosultak szá-
mát így több mint 50%-kal kevesebbre állapítja 
meg, képes lesz nagyobb segélyt is kilátásba 
helyezni, ele még ebben az esetben is kracholna 
a 15-ik évnél. Pedig jobb lesz — én azt hiszem 
— az a koldus fillér, mit a konventi tervezet 
feltótlenül biztosít, mint ilyen Vas Mihály-féle 
felsülés. 

Semmi sem bizonyítja jobban a konventi 
tervezet szolid számításait és biztos eredményét, 
mint az ilyen levegőbe való számítások, melyek 
lehetnek önámítások, de könnyen megtéveszthet-
nek másokat is. 

Mennyivel kevésbé követelő a tiszáninneni 
kerület hivatalos véleménye, midőn 5 évi szolgá-
lat előtt elhunyt lelkészek özvegyeinek s árváinak 
végkielégítésül az elhunyt által teljesített befizeté-
sek visszaszolgáltatását kívánja ós az állandó se-
gélyezést az ötödik szolgálati óv után 200 frt 
minimummal óhajtja és dacára a Vas Mihály-
féle tervezethez viszonyított szerénységének, még 
is lehetetlenséget kíván, a mennyiben így a 
gyámintózet kiadásai a 20-ik évben — csak hozzá-

vetőlegesen mondom — legalább 130—140,000 
forintot tennének ki, a mely összegnek fedezé-
sére a tagok évi 80,000 frt járulékain kívül leg-
alább másfél millió forint tőke volna szükséges; 
oly összeg, melyet a konventi tervezet csekély se-
gélyezése dacára sem lehet akkorra összehozni. Es 
még hozzá, hogy érné meg 25 — 30-ik évét, vagy 
azt a kort, midőn elérkezik a segélyre jogosul-
tak maximális száma, a mi legalább 700—800 
lesz, csupán özvegyekben és ennek negyede vagy 
hatoda árvákban. Hiszen ma még nincs minde-
nütt gyámintézet, sok helyt az árvákat külön 
nem segélyezik, mégis 613 özvegy és 209 árva 
részesül segélyben a gyámintézetek részéről. 

A beregi egyházmegye a gyámintézetet a 
nyugdíjintézettel kapcsolatosan akarja megvalósí-
tani egy özvegy részére 180 frt, egy árva részére 
60 frt állandó segélyt óhajt adatni és évenként 
1000 írtjával növekedő összeget kiván fordíttatni 
»szolgálatképtelen, kevés javadalmú lelkészeknek 
káplántartási segélyre ós nyugdíjazási céIokra« 
és képes arra, hogy a segélyezést azonnal meg-
kezdje, a nyugdíjazást a második évben és mégis 
a 10-ik óv végén 140,000 frttal nagyobb tőkét 
produkál, mint a konventi indokolás. Ez is igen 
szép a papíron, de hát miért nem folytatták a 
beregiek számadásaikat a 10-ik éven túl? Egy-
szerűen azért, mert már a 11-ik évben nem 
képesek a tőkét 2—300 forinttal gyarapítani, 
holott a szükséglet az ő számításaik szerint 
évenként 10—13,000 forinttal gyarapodik s így 
a 12-ik évben már a tőkéhez kellene nyúlni. 

Megemlékezhetem még a »Prot. Szemlében « 
dr. Horváthtól megjelent tervezetről is, melyet 
számításaiban reálisnak tartok, de fájdalom — 
jövedelmi forrásai, melyekre tervezetét basirozza, 
részben csak a levegőben léteznek, részben a 
legerősebb küzdelem mellett volnának realizál-
hatók. Egy szép ábrándkép az egész, gyakor-
lati érték nélkül. 

Justus is közölt egy tervet a »Debr. Prot. 
Lapban«, de azt gondolom, hogy kevés szószólója 
volna, mert a létező gyámintézetek bevonását 
tervezi, minek ugyan magam is barát ja volnék, 
de kivihetetlensógéről a tulajdonos szövetkezetek 
erős tiltakozása folytán bővebben cliskutiálni fe-
lesleges. 

A decentralisált gyámintézeti tervről, mely 
eszmének, talán Zsigmond Sándor úr adott elő-
ször kifejezést a »Debr. Prot. Lapban«, és me-
lyet a debreceni egyházmegye magáévá tett, 
egyszerű megjegyzésem, hogy a zsinati törvény-
nyel (259 e. p. §.) ellenkezik s így szót sem 
vesztegetek reá. 

Az elmondottakban az volt célom, hogy a 
konventi tervezettel szemben felmerült tervek 



lehetet lenségét bizonyítsam ós rámutassak arra , 
hogy egy országos lelkészi özvegy-árva gyám-
intézetet egyelőre alig lehet másképen önerőnkön 
létesíteni, mint a konventi tervezet alapján. Mind 
ezt a gyakorlat i részekre ér tem. Különben néze-
tem az, hogy első dolgunk tervvázlatok helyett, 
némely elvi kérdések tisztázása, p. o. a nyugdíj-
intézet ügye, a javadalom szerinti osztályozás, 
a szolgálati idő ké rdése ; a vidéki gyámintézetek 
viszonya stb. Alkalom adtán ezekről is egy 
pár szót. 

Pokoly József. 

A világiak kötelességei,* 
Protestáns köreinkben, gyűléseinken jóformán minden 

más tárgyat háttérbe szorít az a kérdés, hogy az egyház-
politikai javaslatok törvénynvé válta mennyiben fogja 
érinteni protestáns egyházainkat? s miután az iránt egy-
általán nincs véleménykülönbség, hogy ez mélyen fogja 
azokat érinteni: természetesen a beszélgetésnek s a 
beszédeknek egyiránt tárgya az, hogy mik azok a módok 
és eszközök, melyeket a majdan változott helyzetben 
igénybe kell vennünk egyházunk megvédése s fennállásá-
nak biztosítása végett ? Protestáns sajtónkat is ez foglal-
koztatja s valóban már az az érdeklődés, mely ez ötletből 
felmerül, az a sok derék, mondhatnám magasztos eszme, 
mely ez alkalomból felvettetik: egymagában véve is nagy 
nyereség. 

Nagy érdekkel s örömmel olvastam nt. Görömbey 
Péter úrnak a ^Sárospataki Lapok«-ban közölt cikksoroza-
tát »A Jövő Egvházá«-ról. melyben fel van említve mindaz, 
a mi egyházunk benső életét a keresztyén eszmény felé 
emelheti ; s legbensőbb megyőződésemnek ád kifejezést 
t. Hamar István űr »Jövő munkánk alapja* című cikké-
ben (a »Prot. Egyh. és Isk. Lap« f. évi 28-ik számában), 
midőn az első teendőt abban látja, hogy a keresztyén 
család, melynek keresztyén élete elmúlott, annak vissza-
szereztessék; teljesen egyetértek abban is, hogy arra, hogy 
egyházunk életét a valódi keresztyén szellem hassa át. 
első sorban hivatott hivatalos tényező a lelkész, a ki köz-
vetve kétségtelenül sokat tehet arra is, hogy a családok 
élete a keresztyén légkörbe helyeztessék vissza. De legyen 
bár a lelkész oly buzgó, erélyes, sokoldalú és fáradhatat-
lan, a milyennek képét »A jövő egvházá«-ban szemléljük 
és a milyenek a múltban voltak, a jelenben is vannak 
s remélhetőleg a jövőben is mind nagyobb számmal lesz-
nek : igénytelen nézetem szerint mindez nem hozza meg 
az eredményt, ha a világi prot elem a keresztyén szellem 
építésének, terjesztésének munkájába derekasan bele nem 
markol; ha nem veszi át azt a szerepet, a mely evan-
gélikus elveink szerint, őt e téren is megilleti. És ez az, 
a mit idáig nem láttam kellően hangsúlyozva. Nem látom 
eléggé hangsúlyozva azokat a kötelességeket, melyek 
protestáns egyházunk világi elemeit terhelik, helyesebben 
megilletik, pedig az iránt világi körben bizonyára még 
kevésbbé vannak kétségben, mint egyházi körben, hogy 
egyházunkat arra a magaslatra emelni, a melyen élnie 
kell, hogy magasztos hivatását betölthesse, a világiak hat-
hatós közreműködése nélkül, nem lehet. 

Sietek kiemelni, mert igazságtalan volnék, ha el-

* Ezt az időszerű és n a g y o n fontos t á rgyú cikket a »Hajnal« 
f. évi 6-ik s z á m á b ó l veszszük át. Sztrk. 

mulasztanám, hogy ezzel nem akarom azt mondani, 
mintha a világiak eddig is nem működtek volna közre 
egyházunk javára ; hisz ezt megcáfolná bármely egyházi 
testületünk jegyzőkönyve. Adakoztak s adakoznak jelenleg 
is, egyházunk ügyeit buzgón és bölcíen igazgatják; egy-
házunkat szeretik, mindez dicséretre méltó. De ez eddig 
sem volt elég, inert e mellett jutottunk oda, hogy egy-
házi szervezetünkre valóban ráillék az, a mit e lapok 
szerkesztője az előző számban mond, hogy t. i. élőfa 
helyett gépezetté vált; s ha ez nem volt elég eddig, 
ezután még kevésbé lesz elégséges, a mint, hogy a rég 
elmúlt időkben sem volt így, a mely időkből a világi elem 
más irányú közreműködésének is számos nyomait s emlé-
keit találjuk. A mint kettős elnökség alatt intézzük egy-
házunk közigazgatását, kifejezéseül annak, hogy a kor-
mányzást az egyházi s világi elem együtt teljesíti, épen 
úgy a két tényezőnek együtt kell működni az egyházban 
az evangéliumi szellemnek ápolása, terjesztése, a benső 
keresztyén hitélet erősítése érdekében s nem szabad mind-
annak elvégzését, a mi ezekre szolgál, csak a lelkészekre 
hárítani. A vezetés kétségtelenül mind e munkában a 
lelkészt illeti, a mint a szószék felett kizárólag ő rendel-
kezik ; de a munka, a mozgalom, a ténykedés, melyet 
végezni kell, hogy az egyház belső hitélete emelkedjék, 
hogy a hívek, egyházuk s egyházi társulásaik »sok jó 
gyümölcsöt teremjenek«: ez a munka csak az egyes 
egyháztagokban élhet. A lelkész mindent nem tehet, épen 
a vezetői szerep kívánja meg, hogy bokros teendői közt 
lehetőleg kíméltessék; e mellett pedig a különböző irányú 
keresztyén tevékenység érdekében is szükséges, hogy a 
világiak ne csak a kormányzás- és adakozásra szorít-
kozzanak, mert a tér egy lényeges részét, a hol a mun-
kának folyni kell — a családot a lelkész közvetlenül el 
sem éri; a másik résznél pedig, különböző keresztyén 
társulatoknál rendkívüli előnynyel jár a világiak tényleges 
részvéte, a mint ezt mi a fővárosban tapasztalásból tudjuk 
s a mi a vidéken még fokozott mérvben áll. 

Ezekben már jeleztem, hogy nézetem szerint miben 
álljon a világiak tevékenysége a belső keresztyén hitélet 
ápolása körül; szabadjon bővebb kifejtésül a következőket 
érinteni: 

1. Helyesen mondja Hamar már hivatkozott cikké-
ben, hogy első és legfontosabb teendő a családot meg-, 
illetőleg visszanyerni az evangéliumnak; ámde a család 
benső életének irányát megszabni, a szellemet, mely azt 
áthassa, megteremteni, fentartani a családfőnek joga s 
kötelessége és erre a család körén kívül álló lelkész csak 
közvetve hathat. Első működési tere tehát a világiaknak 
saját családjuk. Bármily lánglelkű s nyelvű lelkésze legyen 
a gyülekezetnek, bármily ragyogó és meggyőző ékes-
szólással hirdesse az örök igazságokat: az soha és sehol 
sem fogja pótolni és feleslegessé tenni azt, hogy az atya 
vagy az anya, kezében a Szentírással, maga köré gyűjtse 
családját s annak igazságait, azoknak a gyakorlati élet 
szempontjából való fontosságát a maga egyszerű szavaival 
a családtagok vagy ismerősök, barátok, rokonok életéből 
vett tapasztalatok világánál s a folyó eseményekre való 
utalással, magyarázza; a hatás a családi kötelék és a 
közvetlenség természetéből folyik, s épen ezért mással 
pótolni nem lehet.. És nagy jót tesz magával s család-
jával, nevezetesen gyermekeivel az, a ki ezt teszi, mert 
ezzel válik az evangélium mindennapi kenyérré, ünnepi 
szellemi táplálék helyett, s azt hiszem, hogy csak kivéte-
les az a gyermek, a kinél a családi áhítat, az evangélium-
nak a legbensőbb családi körben való olvasása szabad, 
fesztelen vizsgálata, egész életére kiterjedőleg ne hagyna 
áldásos nyomokat. És én szavakkal nem tudom kifejezni 



azt a békés, megnyugtató, azt mondhatnám boldogító és 
szent érzést, mely eltölt, valahányszor családommal, gyer-
mekeimmel együtt adunk hálát a teremtő és megtartó 
Istennek s vizsgáljuk az Ő akaratát. Ismétlem, nagy áldás-
tól fosztja meg magát és övéit, a ki magát s családját a 
béke és szeretet forrásától elzárja: nem az egyház vagy 
a pap érdeke ez, hanem minden családé, de ha az evan-
gélium így mindennapi kenyérré vált, akkor a többi 
magától következik, mert belőle fakad. 

2. Másodsorban azonban épen úgy kötelessége min-
den világi protestáns embernek a keresztyén társadalomban 
is építeni Isten országát, a mint azt családja körében 
tennie kell. Kötelessége egyrészről magán körben felhasználni 
a kínálkozó alkalmat azokkal szemben, a kikkel érintkezik; 
másrészről társulati s irodalmi téren. Itt bizonyos mérték-
ben ugyanazon jelenséggel találkozunk, mint fentebb már 
érintettem. >A jó protestáns emberek« belépnek tagul, ki-
ki módja szerint egy vagy több, némelyik egész sereg 
jótékony egyesületbe, lefizeti pontosan a tagdíjat, előfizet 
protestáns lapokra, elmegy az egyleti közgyűlés vagy 
választmányi ülésre is; s azon megnyugvásban él, hogy 
ezzel mindenben eleget tett; ámde ez még szintén nem 
elég; a keresztyén szellem ápolása itt sem csak az egy-
háziak dolga, hanem a világiaké is. Egy pár buzdító szó, 
ha nem is oly ékes, mint a kinek a szónoklás hivatása; 
egy-egy szabad előadás vagy felolvasás részükről, a mint 
kinek-kinek adatott, a történet vagy társadalmi kérdések 
köréből igen hathatósan támogatja az egyháziak műkö-
dését s felrissíti az egyesület életét; mert így változato-
sabb, s így érdekben nyer. Azt ugyanis, hogy a lelkész 
az evangéliumot prédikálja a szószéken s azonkívül, min-
denki természetesnek találja, meg is szokta s épen azért, ha 
a világi ember, a maga módja szerint, mint laikus szolgál-
tat az evangéliumnak igazságot, ez igen jól kiegészíti az 
egyháziak működését s fokozza az érdeklődést. Igaz, hogy 
a világiak legtöbbjénél mindez nem megy bizonyos ön-
megtagadás és munka nélkül, de hisz épen arról van 
szó, hogy kötelességet teljesítsünk magunk, a társadalom s 
az egyház iránt; a fontos érdekek, melyeket így szolgálunk, 
bizonyára elég indokot képeznek arra, hogy áldozzuk azt a 
munkát, a melyet kiván, s legyőzzük azt az idegenkedést, 
a melyet a szokatlan szerepléssel szemben érezünk. Mert hisz, 
hogy az érdek úgy az egyház, mint a hazafiság szempontjából 
egyformán fontos, bővebb indokolást nem kíván; az evan-
gélikus szellemet s mindazt az állást, mely belőle fakad, 
a társadalom minden körében és minden rétegében ter-
jeszteni, ápolni valóban, kivált napjainkban, elsőrendű 
fontosságú. Nem szükséges részletesen felsorolnom mind-
ama tért, a mely keresztyén tevékenységünk körébe nincs 
vagy nincs eléggé felvéve s ha mégis különösen rámuta-
tok ifjúságunkra, azt nemcsak azért teszem, mert e téren 
még eddig jóformán semmit sem tettünk s ennek szomorú 
következményeit érezzük is; de azért is, mert jövőre 
nemcsak a főiskolák-, de a középiskolákból is mindinkább 
kiszorul az egyház, s így, ha ifjúságunkat alkalmas mó-
don — a keresztyén ifjúsági egyesületek útján — az evan-
géliumi szellem befolyása alatt meg nem tartjuk: igen 
gyakran nemcsak az egyházra, de magukra az emberi-
ségre nezve is el lesznek veszve. Hasonlóan fontos tér, 
melyen a világiak az Idvezítőt az evangéliumi szellem 
terjesztése által nagy sikerrel szolgálhatják, a sajtó. Nem 
szólok itt arról, hogy bizony sok protestáns vallású világi 
írónk van, a ki az egyház s a keresztyén szellem terjesz-
tése érdekében semmit vagy csak keveset tett, pedig tehe-
tett volna s tehetne; az írói hivatás végre is oly kivé-
teles, hogy a protestáns világiak kötelességei közé általában 
fel nem vehető. De annál inkább felveendő s felvehető 

azok közé az, a mit mindenki sikerrel megtehet s ez az, 
hogy közrehasson a ker. szellemű olvasmányok terjeszté-
sében. Népünk s a nagy közönség egyáltalán el van 
árasztva, részben erkölcstelen, részben egész hamis ala-
pokon álló, szóval rossz, veszedelmes olvasmánynyal; 
ezt ellensúlyozni, népünk, ifjúságunk kezébe egészséges, 
keresztyén szellemben tartott olvasmányt juttatni, soha 
képesek nem leszünk, ha ebben a világiak is nem buzgól-
kodnak, mert a nehézségek oly óriásiak, hogy ezeket csak 
minden egyes vállvetett közreműködésével lehet reményünk 
legyőzni; pedig ez a tér is fontos; máris vannak szép 
számú, alkalmas népies irataink, lapjaink, egyesek s tár-
sulatok nagy áldozattal szaporítják számukat, de ha nem 
tudják a nép kezébe adni, bizony munka és pénz kárba 
veszett! 

A világiaknak a keresztyén társadalom terén való 
kötelességeinél utalhatnék még arra, hogy a miket fennebb 
említettem, azok csak az úgynevezett »jó protestáns«-okra 
állanak, de mily kicsiny ezek száma az összes világiak-
hoz képest s így mily nagy azok száma, a kik egyátalán 
nem vesznek részt a keresztyén egyesületek munkájában 
még az által sem, hogy tagul belépnének; s utalhatnék 
arra is, hogy meglévő ily egyesületeink száma mily botrá-
nyosan csekély; pedig ne feledjük, hogy az egyház életé-
nek a virágai az ily intézmények, a hol virág nincs vagy 
kevés, olt a gyümölcs is csak ugyanannyi; lehet a hol 
sok a virág, ott szép az élet és az nemcsak kedvessé 
teszi az ott lakást, de — vonz is — szépsége egyúttal 
a fenmaradásnak legbiztosabb oszlopa! 

De nem folytatom, hisz csak érinteni kívántam azon 
kötelességeket, melyeket a protestáns világiak maguktól, 
különösen a mélyreható változásokkal szemben, a melyek-
nek küszöbén állunk, el nem háríthatnak, ha nemcsak 
egyházunk, de Isten, önmaguk s a társadalom iránt tartozó 
hűségüket megszegni nem akarják. Célom csak az volt, 
hogy a figyelmet arra irányítsam, hogy az egyház iránt 
teljesített ama bizonyos külső, részben szenvedőleges köte-
lesség nem elég; hogy az egyházi közigazgatás terén való 
buzgólkodás, az adakozás bármily szükséges és dicséretes 
dolgok legyenek is, nem merítek ki a világi elem köte-
lességeit, sőt ezek végeredményei céltalanok, ha egyúttal 
az evangéliumi szellem ápolására, a keresztyén hit félköl-
tésére és ébrentartására a világ ak is el nem foglalják azt 
az activ szerepet, azt a helyet, a mely őket családjaik-
ban s a társadalomban megilleti. 

Előttem lebeg a protestáns külföld, hol mindenütt 
egész sorozatával találkozunk az evangélikus szellemű 
egyesületeknek. Az igazgatóságban mindenütt vezérszerepet 
visznek az egyházi férfiak, de a tulajdonképeni munkát, 
s pedig nemcsak az igazgatásban és az anyagiak elő-
teremtésében, de azok szellemi életében és szükségletében 
is, igen nagy részben a buzgó világiak végzik. 

Adja a Mindenható, hogy a protestáns egyházaink-
nak az őket mélyen érintő egyházpolitikai javaslatok foly-
tán előálló helyzete világi elemeinket ily irányú s az 
eddiginél nagyobb tevékenységre sarkalja; s akkor ama 
javaslatok nem romlásunkra, de áldásunkra fognak szol-
gálni ! 

Szilassy Aladár, 
pénzügyi biró. 



I S K O L A Ü G Y . 

Az 1895-ik évi közoktatási költségvetés, 
A képviselőház október 9-iki ülésében mutatta be 

a pénzügyminiszter az 1895. évi költségvetést. Ebben a 
közoktatási tárcára következő összegek vannak előirá-
nyozva : 

1895. 1994. Több 
Rendes kiadások. . . 9.589.288 8.681,659 907,629 
Átmeneti kiadások . 314,186 218.242 95.943 
Beruházások . . . . 3 361.876 1.387,255 1.974,621 

Összes kiadások . . . 13,"; 65,350 10.287,157 2.978,193 

Rendes bevételek . . 1.367,124 1.337,748 20,576 
Átmeneti hevételek . 3.196,962 l.202 848 1.994,114 

A költségvetés részletes adatait és megokolását tar-
talmazó füzet még nem jelent meg, ezért a pénzügymi-
niszter expozéjából közöljük az ide vonatkozó részletet. 

»Egészen véve, mondá a miniszter, 907,000 frttal 
növeljük a vallás- és közoktatási tárca rendes szükség-
letét, 95.000 frttal annak átmeneti szükségletét és 1.970,000 
forinttal nagyobb összeget veszünk fel iskolák építésére, 
a melyekre megjegyzem, hogy az tulajdonkép csak átfutó 
jellegű költség, a mennyiben a tanítói alapból vett köl-
csönök útján fedeztetik és csak a törlesztési költségek 
vannak 115,000 frttal beillesztve a tárca rendes kiadásai 
közé. E jelentékeny többletből 131,000 frt esik a központi 
kiadásokra. Itt is mellőzhetetlennek bizonyult a vallás-
és közoktatási minisztérium egészen elégtelen központi 
személyzetének növelése. A növekedés tulajdonkép mér-
sékelt, nagyobb szaporítás csakis a számvevőségnél for-
dult elő, a mit a tanítónyugdíjalap kezelése tesz szüksé-
gessé, a mi azonban megtérül, mert e kiadások magából 
a tanítói nyugdíjalapból nyernek fedezetet. 

50,000 forint fordíttatik az egyetem és műegyetemre 
főleg azért, mert fokozatosan új tudományszakokra is tan-
székeket állítunk fel és a gyakorlati és elméleti oktatás 
szükségleteit a kor színvonalának megfelelőleg óhajtjuk 
emelni. 

51.000 forinttal többet fordítunk gimnáziumokra, 
27,000 forinttal többet reáliskolákra, 99,000 frttal többet 
felekezeti és községi iskolák segélyezésére, mely utóbbi 
összegben az a 60,000 frt is benn foglaltatik, mely a nyug-
díjalap kiegészítéseképen lesz ezentúl az állami költség-
vetés rendes kiadásai közé beiktatandó. 

A középiskolák fejlesztésére nézve megjegyzem, hogy 
itt nemcsak természetszerű fejlesztésről, hanem új intéz-
ményekről is van szó, jelesen a tanárok magasabb ki-
képzésére számfeletti tanárokat is alkalmazunk s a rend-
kívüli kiadások közé ezenkívül 15.000 frtot iktattunk be 
a tanárképzés céljaira. 

A többi kiadás az intézetek rendszeres fejlesztésével 
jár és úgyszólván valamennyi cím között oszlik meg; 

22,000 frt a többlet a leányiskoláknál, 5000 a bábaisko-
láknál, mert fokozatosan évenként új bábaiskolát akarunk 
létesíteni, 5000 frt az ipariskolák vasárnapi tanfolyamainál, 
19,000 forint a képezdéknél, 12,000 a kisdedóvóknál, 
295 000 frttal növeljük a népnevelési szükségletet. E több-
letben nemcsak a mai tényleges szükséglet nyer fedezetet, 
hanem a millenniumra tervbe vett iskolaszaporítások is. 
A fölállítani szándékolt 400 népiskola közül 100-nak költ-
ségét már most felvettük. 

Végül emeltük 100,000 frttal az egyházi dotációkat 
is, azért, hogy megfeleljünk azon itt is helyeselt elvnek, 
hogy az egyházak lelkészeinek illetményeit, kellő kautelák 
mellett bizonyos minimumra kell kiegészíteni.* 

Eddig a miniszteri expozé ide vonatkozó része, mely 
első pillanatra is mutatja, hogy a jövő évi kultuszbudget 
900 ezer frttal nagyobb, mint a folyó évi, a mi kétség-
telen haladás jele. A részleteket azonban csak a részletes 
költségvetésből lehet meglátni, a mi nem sokára szintén 
nyilvánosságra kerül. A részletes indokolás fog arra nézve 
is felvilágosítást adni, hogy az egyházi dotációk címénél 
a lelkészi illetmények javítására felvett százezer frtból 
mennyi esik a prot. egyházakra. 

T Á R C A . 

A protestantizmus erkölcsi világnézetéről. 
Felo lvas ta to t t a m a g y a r prot . i r o d a l m i t á r s a s á g fe lo lvasó es té lyen . 

A protestantizmus erkölcsi világnézetéről kívánok szó-
lani. A tárgy nagysága s az idő rövidsége arra kényszerít, 
hogy csak néhány főbb vonásra szorítkozzam. Bemutatom 
tehát először e világnézet főbb erkölcsi elveit, azután rátérek 
az elvek gyakorlati hatásának feltüntetésére, 

I. 

Lássunk először néhány erkölcsi elvet! 
A protestantizmus erkölcsi oldalról is az evangélium 

visszaállítása. 
Két hatalom irányozta a lelkeket a reformációt meg-

előző időben. Az elvilágiasult, de szabadság szerető és 
felvilágosító renaissance, és a szabadságot és az egész 
közéletet paphatalmi érdekek szerint kormányzó római 
egyház. Szellemben, törekvésben egészen különböző két 
hatalmasság, de erkölcsi érték tekintetében egészen meg-
egyező. Az evangélium felséges erkölcsi erőit a renais-
sance megvetette, Róma elferdítette. A renaissance az 
ókori szellemhez és bölcseséghez szabta a Krisztust, Róma 
pedig papuralmi érdekekből csinált dogmák, intézmények 
és szertartások nyűgeibe szorította Krisztust és az ő evan-
géliumát. A protestantizmus mindkét iránynyal szemben 
a maga eredeti isteni alapjára, Krisztusra és az ő evan-
géliumára helyezte vissza a keresztyén erkölcsiséget. 

A protestantizmus alapelve az erkölcsi reformáció 
terén is az, a mi a vallásiban, t. i. a kegyelem és a hit. 



A kegyelem, mely Istennek örök erkölcsi természete, a 
maga felséges erejével, teljes szentségével, örök bölcsesé-
gével s végetlen szeretetével. Ez az erkölcsiségnek alapja, 
az erkölcsi jónak kútfeje, az erkölcsi rendnek biztosítéka 
s az erkölcsi törvénynek ereje. És a hit, mely az isteni 
örök kegyelemnek meggvökerezése, egyéni kialakulása az 
emberi lélekben. Az örök isteni kegyelem emberi testet 
öltött az idők teljességében: ez a Krisztus; eleven erő-
ként hatja át a világot: ez a szent lélek; prófétai lelkek 
által megszólalt az írásokban: ez az Isten igéje; kifeje-
zésre jutott mint Isten akaratj a : ez az erkölcsi törvény. 
A hit pedig annak az örök isteni kegyelemnek az emberi 
lélekbe oltott ereje, melyből az igaz ember él, melyből 
egy mustármagnyi is hegyeket képes kimozdítani; mely 
lehozza »a mennyet s annak minden ragyogásit a földre« 
s mely fölemel és fölmagasztal az egek egéig. Mint a fák 
vagy az emberi test beoltásánál használt oltó ág vagy 
oltó anyag a maga összes erőit és nemes tulajdonságait 
átülteti a beoltott alanyba: úgy szüli újra, úgy teremti 
át hit által az Isten kegyelme a maga képére és hason-
latosságára az emberi lelket. A kegyelem isteni erőinek 
az ember lelkében ilyetén megeredése, meggyökerezése s 
megtermékenyülése: ez a keresztyén erkölcsiség az evan-
gélium szerint. Miként Krisztus mondá: Szükség tinektek 
újjászületnetek. Ha valaki felülről, Szent Lélektől ujjá 
nem születik, bizony mondom, hogy semmiképen be nem 
mehet az Isten országába. 

Nos már, t. k , ezt az isteni származású és isteni 
erejű erkölcsiséget állította vissza a protestantizmus, mely-
nek épületrendszerében minden egyes kő, világnézetében 
minden egyes vonás Krisztustól és az ő evangéliumából 
van véve s a kegyelem és hit nagy eszme-szövetébe van 
beszőve. 

Lássunk néhány vonást a főbbek közül. 
Az elsőt így fejezhetjük ki: egyedül a hegy elem az 

erkölcsiség alapja vagy erőforrása. Csak ez szüli ujjá és 
szenteli meg az ember lelkét, csak ez töltheti meg lel-
keinket tiszta erkölcsi tartalommal, szent erőkkel, örök 
eszményekkel. Mert csak Istentől száll alá minden ado-
mány és tökéletes ajándék, mert csak ő a tiszta kútfeje 
a szentnek, jónak és igaznak. Ezért mondja Pál: Elég 
nekem az Isten kegyelme, s ezért hirdeti nemes alázattal: 
kegyelemből vagyok, a mi vagyok. Ebből a nagy igazság-
ból két más igazság következik. Egyik az, hogy erkölcsi 
javakért és isteni áldásért akár imádságban, akár tanu-
lásban egyedül csak a Krisztusban megtestesült isteni 
kegyelemhez fordulhatunk. Másik az, hogy véges erők 
csak silány erkölcsi erőket olthatnak leikeinkbe. Követ-
kezőleg a mi cselekedeteink érdemlő voltában teljességgel 
nem bízhatunk, mert azok is a mi gyarló erőinkből szár-
maztak; az emberi bölcseség erejében sem, hisz az is 
csak gyarló emberi termék; az emberek által csinált dog-
mákba és szertartásokba sem, mert azok is csak földi 
eredetűek; még a pápa és a kanonizált szentek szenisé-
gébe sem, mert azok is gyarlósággal teljes teremtményei 
az Istennek. Csak az isteni kegyelem igazán szent, egye-

dül jó és valóban tökéletes. És így a világ morálja, a 
philosophia morálja, a pápás vagy nem pápás egyház 
morálja csak annyiban bírnak valódi értékkel, a meny-
nyiben az Isten szentséges kegyelmét tisztán hirdetik és 
hamisítatlanúl fejezik ki. A morális rendszerek értékéről 
mindig igaz marad Rousseau szép mondása: »Én nem 
tudom, hogy könyveink szép morálját miért tulajdonítják 
a philosophia vívmányának; hisz ez a morál az evan-
géliumból van véve és keresztyén volt, mielőtt philoso-
phiai lett«. 

A protestáns morál másik vonását így fejezhetjük 
ki: csak az isteni kegyelem szab erkölcsi törvényt, egyedül 
Ő a lelkiismeret ura és királya s egyedül ez követel fel-
tétlen engedelmességet. A kegyelem az Isten felséges aka-
ratja, parancsa mihozzánk; ez az erkölcsi törvény, melyet 
mint Pál apostol mondja, Isten az emberek szívébe írt 
be, választott népének a törvénytáblákra íratott le, szent 
fia által mint »belső« törvényt az evangéliumban jelen 
tett ki. 

A prot. morál csak ennek az isteni felségnek aka-
ratja, parancsa és igéje előtt hajlik meg, de ennek azlán 
feltétlen hódolattal engedelmeskedik. Gyűlöli a teremtmény-
istenítést, megveti az ember-imádást, kárhoztatja az em-
berek kultuszát, még ha oly szentek és oly nagyok is. 
Bismarck híres szavai: »Wir, Deutsche, fürchten Gott 
und sonst nichts in der Welt.«, protestáns lélekből fakad-
tak. A protestáns ember önmagát s a világ bármelyik 
teremtését Isten gyarló teremtményének, törékeny edényé-
nek tekinti, melyet kiválaszt az Úr keze az ő bölcs céljai 
szerint. Mert mint az apostol mondja: Avagy nincsen-e 
a fazekasnak hatalma a sáron, hogy formáljon belőle 
tetszésére való edényeket? Igen, az Úr szabados mind-
nyájunkkal s az ő kegyelméből vagyunk, a mik vagyunk. 

A törvény, mint Isten akaratja előtti feltétlen meg-
hódolás és engedelmesség elvitázhatlanul bizonyos erkölcsi 
szigort, mondhatnám rigorismust nyom a protestáns er-
kölcsiségre. De ez távolról sem hátránya e morálnak, sőt 
inkább előnyére szolgál. Mert a prot. ethika nagyobb er-
kölcsi szigora a tisztább erkölcsi szellemnek, s az erkölcsi 
jellem erőteljesebb kidomborodásának a bizonyítéka. Annyi 
bizonyos, hogy ez az ethikai rendszer nem puha és kényes 
embereknek való s a beteges sentimentalismustól nagyon 
messze áll; de ép oly bizonyos, hogy az ügynevezett vas-
akaratu, rettenthetlen erejű és törhetlen energiájú jellemek 
meg ennek az erkölcsi szellemnek a nevelései. Gondoljunk 
csak Lutherre a wormsi gyűlésen s a mint könyvet ír 
»contra Henricum regem« ; Kálvinra, mikor a karhatalom-
nak ellene szegülve a genfi libertinusoktól megtagadja 
az úrvacsorát; vagy hőslelkű utódjaikra, az üldözött puri-
tánokra, a száműzött hugenottákra s a magyar gálva-
rabokra, kiknek hit- és erkölcsi heroismusa az első 
keresztyén martyrok dicső erényeire emlékeztet. 

A kegyelem elvének erkölcsi mélysége igen szépen 
domborodik ki az erős kötelességérzetben is. Ez is neve-
zetes vonása a prot. erkölcsiségnek. Az isteni kegyelein 
erején nevekedett lélek, a mily szent áhítattal csüng Isten-



nek felséges szent akaratján, épen oly kevésbé tapad e 
világ és e föld múlandóságaihoz. »Kincs, hír, gyönyör« 
csak mulandó és csalékony dolgok ő előtte; büntetés és 
jutalom, dicsőség és haszon nem tiszta, nem morális in-
dokok előtte. Örökkévaló és boldogító neki csak a hitében 
tapasztalt isteni kegyelem, az Istennel való életközösség 
legfőbb java, a mennyei Atya akaratja. Ha ezt bírhatja, 
mindennel bír: bírja az »egy szükséges dolgot«: az Isten-
országát és annak igazságát; az istenfiúságot és annak 
minden boldogságát; valósággal »Istenben él, van és mo-
zog«. Szóval az isteni akarat vagy erkölcsi törvény külső 
hatalomból belső életerővé lesz, s mint ilyen az egyéni 
akarat belső indító okává válik. Az Istennel való emez 
életközösség veti meg az erkölcsi kötelesség legmélyebb 
és egyedül igaz alapját, mert ebben az életviszonyban a 
közvetlenül tapasztal Isten igaz szeretetéből, belső kedv-
telésből teljesítjük mindazt, a mit tőlünk az erkölcsi kö-
telesség kiván Mert ha az Isten örök kegyelme hitem 
által az én legbensőbb, legsajátabb életerőmmé vált, akkor 
az a követelés, hogy teljesítsem az Isten akaratját, az 
én saját lényegemből foly, az én legsajátabb fejlődésemnek 
és tulajdon életcélomnak felel meg. Ezért a kötelesség 
teljesítése rá nézve nem teher, hanem igazi gyönyörűség, 
kötelesség teljesítése a szeretet erejéből származik; a jót 
azért cselekszi, mert szereti; a törvényt azért teljesíti, 
mert Isten szent akaratjaként tiszteli. Igy teljesedik be az 
apostol szava: a törvény vége a Krisztus, más helyen 
pedig : a törvény vége a szeretet. 

Egyik legsajátabb jellemvonása a morálnak az 
erkölcsi függetlenség, mely szintén az isteni kegyelem-
mel van szoros összefüggésben. Az erkölcsi függetlenség, 
vagy erkölcsi autonomia első tekintetre ellentétben áll az 
isteni kegyelem protestáns tanával. De az ellentét csak 
látszólagos. Kétségtelen, hogy Luther és Kálvin, tehát a 
két legnagyobb reformátor, a természeti, azaz az isteni 
kegyelem által ujjá nem szült ember szabadságát tagadták; 
Luther könyvet írt a szolgai akaratról (De servo arbitrio) 
és Kálvin az isteni kegyelem souverainitását s az ezen 
alapuló praedestinatiót merev következetességgel tanította. 
De az is bizonyos, hogy mind Luther, mind Kálvin ép oly 
határozottan vallották az Isten kegyelme által ujj ászült 
lelkeknek az Isten fiainak és megváltottainak erkölcsi 
szabadságát. Ki festette valaha erőteljesebben a keresztyén 
ember szabadságát, mint Luther a »Keresztyén szabad-
ságról* (De libertate christiana) írott munkájában ? Azt 
hirdették Pál apostollal: »Mert nem vettétek a szolgaság 
lelkét a félelemre, hanem a fiúság lelkét vettétek: és e 
lélek tészen bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy mi 
Istennek fiai vagyunk«. Azt tanították ugyancsak a nagy 
apostollal, hogy ; »a hol az Úr lelke van, ott van a szabad-
ság*. A kegyelem pedig az Úr lelke a hívőben; a hit 
által magunkévá tett legszentebb, legmagasabb erő, mely 
által »szolgálunk nem a betűnek, hanem a Léleknek, mert 
a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít«. A protestan-
tizmus ezt az Űr Lelkéből lelkezett erőt, mely egyedül 
képes a világi véges érdekek fölé emelni, mely ellene tud 

szegülni a bűn kísértéseinek, mely minden földi jóról s 
magáról az életről is képes lemondani, csakhogy meg-
nyerje és megtartsa az örökkévaló javakat; mely önkényt 
szívesen, szent szeretetből teljesíti Isten törvényeit: a pro-
testantizmus ezt a mennyei erőt, ezt a Krisztus által újjá-
teremtett és megszentelt nemes hajlandóságot nevezi erköl-
csi szabadságnak és keresztyén szabadságnak. S ezt oly 
jellegzetesen rányomta a maga igaz híveire, mint a keresz-
tyénség egyik felekezete sem. Az erkölcsi, vallási, lelki-
ismereti szabadság és összes ú, n. közszabadságok szelleme 
oly elválhatlanul összeforrott a protestantizmussal, hogy 
ennek még legerőtlenebb alakjaiban is mint elidegeníthet-
len szent örökséget őrzik és ápolják hívei. 

De lássunk egy pár vonást a társadalmi morálból 
is. A protestantizmus elvből elvetette a középkor társa-
dalmi lendszerét. Ez a rendszer a világ, a föld, a test 
megvetésén alapszik. Azt tanítja, hogy a természet, a világ, 
EL t6St, ci világi foglalkozás, a család és az állam a létnek 
alsóbb fokai, tehát megszentelhetlen »profán* dolgok. 
A profán világgal szemben ott áll az egyház mint a szent-
ség egyedüli képviselője; a mit az tanít, a mit az művel, 
a mit ez követel, csak azok a szent és istenes dolgok. 
Különös szentséggel bír a papság, a szerzetesek és apácák 
rendje, kiknek az evangéliumi vagy erkölcsi parancsok 
fölött az úgynevezett evangéliumi javaslatokban, az isme-
retes szerzetesi fogalmakban egy magasabb erkölcsi világ 
tökéletessége és kizárólagos szentsége van fen tartva. Ennek 
a két rendszerű erkölcsi felfogásnak kifolyása az a közép-
kori tan és gyakorlat, hogy a szentegyház nemcsak előbb-
való a profán világi dolgoknál, hanem egyenesen arra 
van hivatva, hogy külsőleg is uralkodjék a világ fölött; 
a pap uralkodjék a világiak fölött, az egyház az állam 
fölött, a pápa a császár fölött. Ezt a természetellenes 
erkölcsi kettősséget vagy dualismust a protestantizmus 
Krisztus és az ő evangéliuma nevében megtörte. Isten 
nemcsak a papok Istene, hanem minden benne igazán 
hívőé. Az erkölcsiség és szentség nem egy kiváltságolt 
osztály rendi privilégiuma, hanem Isten minden fiainak 
közös tulajdona Isten ujjászü'Ő lelke s megszentelő ke-
gyelme nincs sem a zárdához, sem a papi rendhez, sem 
a szerzet rendekhez kötve, hanem szól, kihat, leszáll 
minden lélekre, ki őt igazán szereti és szíve szerint sze-
reti. Mint a Megváltó mondá: A szél, a hova akar, fú és 
annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hova 
megyen; így vagyon mindenki, »a ki lélektől született*. 
A kegyelem szelének ezt a szabad mozgását Róma dog-
mákba szorította, szertartásokba foglalta, hierarchiájához 
kötötte, zárdákhoz láncolta: a protestantizmus pedig ki-
eresztette a világba, a családba, a társadalomba, hogy 
azokat is újjászülje és megszentelje. Róma azt. tanította: 
öld meg a testet; a protestantizmus azt hirdeti Pál apos-
tollal: szenteld meg azt is; avagy nem tudjátok, hogy a 
ti testetek a Szentlélek temploma? Róma azt tanította: 
kerüld ezt a gonosz világot, zárkózzál celládba előle; a 
protestantizmus azt vallja: ki a világba, küzdj a gonosz 
ellen Isten kegyelmével, javítsd meg a világot is az ő 



szent lelkének erejével Róma azt tanítja: Istenországa 
csak a szentegyház, egyéb minden profán; a protestan-
tizmus azt hirdeti, Istenországa az egész világ, a család is, 
az állam is, ha benne megszenteltetik az Isten neve és 
teljesíttetik az ő akaratja. Isten fia minden ember és 
nemcsak a papok. A világ bűnös, tele gyarlósággal, de 
arra való az Isten kegyelme, hogy azí megszentelje, arra 
való az evangélium, hogy azt megjavítsa. Ti vagytok a 
világ világossága, ti vagytok a föld java — mondá Jézus 
az Ö tanítványainak. Kovász az evangélium, mely arra 
való, hogy az egész világot megerjeszsze, megkelesse. 

A protestantizmus az evangéliumnak ezt a világ-
erjesztő, világvilágosító és világmegszentelő isteni erejét adta 
vissza a társadalomnak. Istennek ezt a lelkét, kegyelmét 
evangéliumát, örök törvényét tette uralkodóvá e földön. 
Azt hirdeti, hogy az Isten kegyelme a léleknek nem csupán 
üdvözítő ereje, hanem erkölcsi ereje, mely nem marad 
csak benn a lélekben, hanem kihat az ember egész világára: 
testébe, családjába, társadalmába és államába, tudomá-
nyába és irodalmába, művészetébe és iparába, munkájába 
és szórakozásába, örömébe és szomorúságába; hogy mind-
ezeket megszentelje s megszentelvén őket, mindannyiját 
az Istenországa alkatelemeivé tegye; hogy beteljesedjék 
az írás szava: a tisztáknak mindenek tiszták s akár esztek, 
akár isztok, bármit cselekesztek, mindent Isten dicsősé-
gére műveljetek; hisz tőle. általa és érette vannak min-
denek ! 

Az elvhü protestantizmust ez az erőteljes, világjavító 
és világnemesítő erkölcsi szellem jellemzi. »A protestan-
tizmus — mondja egy angol író — természeténél fogva 
agressiv. Gyűlöli a bűnt, s megvet minden hamis conser-
vativizmust. Valóságos misszionáriusi lélek van benne, 
mely megjavítani, megszentelni törekszik az egész világot. 
Mindazon nemzetek, melyek körében a protestantizmus 
halalomra emelkedett, rendkívüli tevékenységre, gyors 
emelkedésre, magas értelmi erőre, bámulatos erkölcsi ener-
giára, mély vallásosságra, olthatlan szabadságszereletre s 
a társadalmi és politikai erények oly kincseire emelkedtek, 
minőket Róma híveinél ilyen méretekben sehol nem talá-
lunk.« * SzŐts Farkas. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A biblia női alakjai. I r ta : Kenessey Béla, ev. ref. theologia-aka-
démia i nyilv. r e n d e s t a n á r . 44 képpel . Budapes t , k i a d j a H o r n y á n s z k y 
Viktor k ö n y v k e r e s k e d é s e . Á r a díszes vászonkö té sben 1 fr t 50 kr, 

8° 230 lap. 

»Az asszony a férfiűnak dicsősége* (I. Kor. XI, 7.) 
a mikor ezeket a szavakat, a melyek az asszonyt valami 
túlvilági dicsfénynyel vonják be, halljuk a nagy apostol 
ajkairól: szinte örülünk, hogy az Űr Saulust jóformán 
minden földi életviszony fölé emelte s nem engedte, hogy 
Pal éljen az ő szabadságával és asszonyt hordozzon ma-

* Prof . Bav ink é r tekezése a p re sby te r i szövetség 1892-iki 
gyű lésén T o r o n t ó b a n . 

gával körül, mint Péter. Örülünk, mert így az ítélet még 
részrehajlatlanabbnak tűnik fel előttünk, mintha oly fér-
fiútól eredne, a kit valamely asszony tett boldoggá. Mind-
azáltal nem akarjuk azt a kifejezést használni, hogy Pál 
apostol, ez a vértanú-lélek, agglegény maradt. Vélemé-
nyünk szerint Pált nem lehet a földi viszonyok szem-
pontjából ítélgetni. A nagy apostol, míg Saul volt, a leg-
rettenetesebb bűnnek, a Krisztus üldözésének volt a leg-
öntudatosabb és legkövetkezetesebb harcosa. Ez iszonyú 
mélységből csak egy menedéke volt: felemeltetni teljesen 
ama csodálatos magasságba, a melyben a Krisztus mindig 
lakozott, a melyből a legborzasztóbb megpróbáltatások 
idején sem esett ki, a miért is Ő még Pál apostol fölött 
is egyetlen. E magasságról röviden azt mondhatjuk: a 
mennyben járás a földi élet idején. Valóban, a nagy 
apostol nem azért nem vett nőt, mert az idők gonoszak 
voltak, hanem azért, mert ama kevés, nagyon kevés rend-
kívüli lelkek közül való, s azok közt is bizonyára a leg-
kiválóbb, a kiket a mennyei erők csak egy pillanatra is 
nyugodtan nem hagynak, a kikkel az Úr kegyelme folyton 
magasabb munkát végeztet, a kik már nem is a földön 
élnek s csak azért vannak itt, hogy a mennyei, tökélete-
sebb életről bizonyságot tegyenek s életük szakadatlan 
áldozatok hosszú sora. Ilyen vértanú-lélek, a ki szíve vérét 
mindennap és órában kiontja más lelkekért, a nélkül, 
hogy maga kárpótlást keresne vagy hogy kárpótlásra lenne 
szüksége, nagyon kevés volt a világon. Ezekre illenek a 
Krisztus titokteljes szavai: (Máté XIX, 12.) vannak, a kik 
asszony nélkül valók a mennyeknek országáért. Az ilyenek 
földfeletti, mennyei, teljesen átszellemült, de épen azért 
minden büszkeség és képmutatástól ment állapotának már 
a tisztességes coelibatus is inkább csak carricaturája, a mely-
ben a lélek, bár nagynehezen megőrzi ugyan magát a 
kicsapongástól, de folytonos küzdelmek közt él s míg 
egyfelől abban a téves véleményben ringatja magát, hogy 
érdemeket szerez, másfelől, nemcsak a testi élet kísér-
téseitől futamodik el, hanem ama kedves kötelességektől 
is, a melyek reá a társadalmi életben várakoznak. Hogy 
aztán a tisztességtelen és képmutató coelibatus meg épen 
annyira van a Pál apostol lelki állapotától, mint a pokol 
a mennytől, azt nem szükséges bővebben fejtegetni. 

A Pál apostol világában nemcsak tisztaság, hanem 
józanság ís uralkodik. Az a sokat szenvedett nagy lélek 
asszony nélkül maradt ugyan, de a Krisztusnak az egy-
házhoz való viszonyát a házas élettel hozta párhuzamba 
s nagyon jól tudta, hogy a családi élet, míg egyfelől földi, 
másfelől azokra nézve, a kik a Krisztus lelke állal van-
nak áthatva, a kölcsönös szeretet által, az egymásért foly-
tatott munka által, a kiállóit szenvedések által valóban 
megszentelt, áldott és mennyei viszonynyá lehet. Azért 
az ő ajakairól még nagyobb jelentősége van e szavaknak: 
»az asszony a férfiú dicsősége«. Nem üres bók ez, nem is 
egy asszony iránti elragadtatás kifejezése, hanem túlvilági 
hang, valóságos kijelentés, a mely magasra emeli a nőt, 
s eszmélteti a nő fenséges hivatásáról megfeledkezett férfit. 
Ez a kijelentés is, mint általában minden Isten igéje, 
kétélű fegyver és kétfelé vág. Mint az Isten haragos vil-
láma sújt le azokra, a kik azt hiszik és azt hirdetik, hogy 
a nő csak portéka, a kit ide-oda lehet dobálni, addig is, 
a míg hasznát vehetjük, azután meg el lehet vetni, le 
lehet tiporni, ki lehet nevetni minden égő fájdalmával és 
keservével együtt. De az a szó: az asszony a férfiúnak 
dicsősége, elítéli azokat is, a kik az asszonyt kisértőnelv 
tekintik és futnak előle, a helyett, hogy azt az utat meg-
mutatnák neki, a melyen, mint hitves, mint édes anya, 
mint nővér az erkölcsi világ egén ragyogó csillag lehetne. 
Hogy aztán legjobban elítéli azokat a szegény, boMog-



talan eltévelyedetteket, a kik a házasságot kevéssé szent-
nek hirdetik s a nőt mégis meggyalázzák, az nagyon ter-
mészetes dolog. 

Oh valóban igaza van a nagy apostolnak : az asszony 
a férfiúnak dicsősége. A férfiúnak dicsősége az asszony, 
az édes anya, a ki bölcsőjét ringatta, beszélni és Istennel 
beszélni megtanította, a ki betegségében virrasztott ágya 
mellett, a ki imáival kísérte, a mikor az élet zúgó ten-
gerére kiszállt az ifjúkor törékeny sajkájában. A férfiúnak 
dicsősége az asszony, a nővér, a ki liliomtisztaságával, 
mint folytonos megszemélyesített esdeklés, áll a férfiú 
előtt, minden erkölcsi parancsnál jobban intve a fivért, 
hogy azt a tiszta légkört, a melyben nővére mozog, be 
ne szennyezze az aljasság gonosz miazmáival. A férfiú 
dicsősége az asszony, a szűz, a ki öntudatlan és mégis 
erős szeretetével csodásan alakítja, emeli és lelkesíti az 
ifjút. A férfiú dicsősége a hitves, a ki mindent feláldoz 
férjéért és gyermekeiért. A férfiú dicsősége a könyörületes 
nő, a ki gyógyítja a sebeket, ápolja a betegeket, enyhíti 
a fájdalmakat és igen sokszor jóvá teszi a bajt, a mit a 
férfiak okoztak. 

És hiába hivatkozik valaki ellenünkben s az apostol 
ellenében arra, hogy a nők mily sok gonosznak voltak 
szerzői, mennyi vér folyt értük és miattuk, mennyi szívet 
öltek meg irigységük, féltékenységük, rágalmazásuk, per-
patvarkodásuk és istentelenségük által. Tudjuk mi ezt jól. 
Tudjuk, hogy a biblia is, a történet is hirdeti, hogy a nő 
átka, gyilkosa és szégyene is lehet a férfiúnak. De azért 
határozottan valljuk, hogy a magasabb igazság mégis 
csak az: az asszony a férfiúnak dicsősége. Ez az örök köve-
telmény, a melyet meg kell hallania minden nőnek s ezt 
hallva meg kell gondolnia, hogy az asszony addig nem iga-
zán asszony, a míg nem tért vissza az Istennel való közös-
ségbe és nem lett az Istennek gyermekévé, a férfiú dicsősé-
gévé. Mert az asszony, az első asszony az Istennel való 
közösségben teremtetett és az ember segítőjévé, az ártatlan, 
férfiúhoz hasonló, tehát tiszta, szent, szeretetteljes segítővé 
teremtetett. Ilyenné kell ismét lennie, Istenhez kell vissza-
térnie, a Kriszus által bűnből, szennyből, testiségből, földi-
ségből, hiúságból, szenvedélyességből ki kell ragadtatnia, 
hogy ne legyen többé tévelygő lélek, hanem az Idvezítő 
megváltotta, a ki megaranyozza e férfiú életét és lesz a 
szó legfenségesebb értelmében segítője, dicsősége. 

Hát a magyar nő és minden magyar nő a férfiú 
dicsősége-e? És minden magyar férfi a nőt dicsőségének 
tartja-e? Feleljenek meg e kérdésre ama szerencsétlenek 
százezrei, a kiket az erkölcsösnek mondott férfiak tönkre 
tettek s azután kidobták őket a boldogságra jogosítottak 
sorából. Vagy feleljenek azok, a kiknek sikerült a tisz-
tesség leplét borítani becstelenségükre, s a kik a családok 
körében ássák alá az erkölcsiség épületeit. Vagy felelje-
nek azok, a kik minden aljasságtól mentek ugyan, de 
annyi hiúsággal, önzéssel és élvvágygyal telvék, hogy soha 
eszükbe sem jut megkérdezni az Ur Jézustól, hogy mi-
lyen az a magasabb boldogság, a mit ő szerzett és ő ád 
az asszonynak? Vagy végre feleljenek azok a férfiak, a kik 
mind dühösek lennének ugyan, ha valaki az ő nővérüket 
vagy leányukat meggyalázná, de a más nővére és leánya 
meggyalázására mindig készek, vagy ha nem készek is, 
csak nevetni tudnak, de sírni nem, a mikor az erényes, 
magyar hajadon elbukik. 

Óh bizony nagyon rosszúl állunk a nőkről táplált 
felfogásokat illetőleg. És épen azért nagyon sok női élet 
válik kárrá; romlássá, pusztulássá és ismét, nagyon sok 
női élet foly le jótékony hatások és áldásos munka nélkül. 
A nőnevelés kérdése ugyan napirenden van. Meg is töltik 
a leányok fejét sok hasznos és haszontalan ismerettel. Meg-

tanítják őket háztartástanra, de főzni és sütni nem. Megta-
nítják őket hímzésre és csillagászati földrajzra, de varrni nem. 
Megtanítják őket lélektanra, de azért a sok furcsa tanács-
adás következtében szegények szűkölködnek jóformán min-
den igaz és hamisítatlan érzés nélkül. A mellett tánco-
lásra tanítják őket minden évben a legalsó foktól a leg-
felsőig s a próbákkal, tánc-zárvizsgákkal és ezek érdekében 
más tárgyak háttérbe szorításával szerencsésen belenevelik 
őket a bálozó kisasszonyok felfogásába, a kik a mamák 
felügyelete, sőt sokszor egyenes utasítása folytán csillogni 
és fényleni vágynak, hogy egy-egy férfit hálóba keríthes-
senek, a mi persze nehezen megy, mert a férfiak is óva-
tosak és a házasságot inkább a hozománynyal akarják 
megkötni. A legnagyobb baj különben az. hogy a vallásos 
nevelés el van hanyagolva. A nők életét is csak vallásos 
mázzal vonják be, de éltető forrásvizekhez a világ zajá-
ban elepedt lelkeket nem igen vezetik. Egy csomó tényt, 
tételt és tant megismernek a növendékek a vallástani 
órákon, de a Krisztus irgalmasságának boldogító és meg-
szentelő hatásairól nem igen tudnak. Honnan is tudná-
nak? A biblia-olvasás kiment a divatból s olyan köny-
vek, a melyeket a magyar nő gyönyörűséggel is olvashatna, 
meg azokból evangéliumi hitét is erősíthetné, szóval olyan 
evangéliumi, keresztyén nőknek való jellemképek, elbeszé-
lések, regények, költemények, történeti müvek, a milyenek-
ből Angliában, Németországban, sőt még Franciaország-
ban is külön irodalom jött létre: magyar nyelven eddig 
nem léteztek. 

Ily körülmények közt különös örömmel kell üdvö-
zölnünk egy oly művet, a melyet igaz gyönyörűséggel 
olvashat minden magyar nő s a mely alkalmas lehet 
arra, hogy a magyar nőkkel a Szent Irás virányait újra 
megismertesse és megkedveltesse. E mű címe: A biblia 
női alakjai, Kcnessey Béla ref. theol. tanár tollából. E 
művet akarom ismertetni s egyelőre csak annyit mondok 
róla, hogy alapos tárgyismerettel, nagy erővel, a tárgy 
iránti rajongó lelkesedéssel van megírva, a jellemek benne 
kitűnően megfestve s az egyes alakok jóformán feleleve-
nülve állnak elénk a műből, hogy a jelennek is beszéljenek. 

Ez állítások igazolását, jövőre hagyom, valamint 
kifogásaim felsorolását is. Csak aztán túlkeménynek ne 
tartsa senki bírálatomat, sőt gondolja meg, hogy a kifogá-
soknak elő kell állaniok, a mikor nagyon magas mértéket 
alkalmazunk. Az igaz, hogy nagyon magas mértéket meg 
csak kitűnő művel szemben alkalmazunk. Azt biszszük 
ugyanis, hogy a gyémánt a csiszolás által még szebbé lesz. 

Szabó Aladár. 

B E L F Ö L D . 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
Október 3—6-ik napjain tartotta tiszántúli ref. egyház-

kerületünk őszi rendes közgyűlését Kiss Áron püspök és 
Vállyi János főgondnok. majd Ritook Zsigmond és Simonffi 
Imre gondnokok elnöklete alatt. 

Kiss Áron püspök szívből fakadt és szívhez szóló 
megnyitó imája után kegyelettel emlékezik meg a köz-
gyűlés arról az országos gyászról, mely hazánkat és köze-
lebbről egyházunkat báró Vay Miklós főrendiházi elnöknek 
a tiszáninneni ref. egyházkerület főgondnokának elhuny-
tával érte. Midőn emlékének jegyzőkönyvbe iktatását hatá-
rozza, egyúttal szívesen üdvözli elválasztott utódát, báró Vay 
Bélát, a tiszántúli ref. egyházkerület főgondnoki hivatalában. 
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Ezután a beregi egyházmegye új esperese. Sütő 
Kálmán teszi le a hivatalos esküt és hosszabb beszédet 
intéz a közgyűléshez, melyben ígéri, hogy egyházunknak 
kivált a gondjaira bízott egyházmegyének hű őre leszen. 
Kiss Áron püspök meleg szavakkal üdvözölte az új esperest. 

Miután míg a főiskolai gazdasági tanács jegyzőköny-
vének, a segélyegyleti pénztárnok számodásának felülvizs-
gálására ; a szavazatok felbontására és számbavételére, a 
díjlevelek, csereszerződések átnézésére a közgyűlés külön-
böző küldöttségeket választott; következnek a rendes köz-
igazgatási ügyek: bizottsági jelentések, konventi és ministeri 
leíratok, egyházmegyék felterjesztései, melyekről röviden a 
következőkben számolhatunk be. 

Olvastatott s tudomásul vétetett a lelkészi vizsgákat 
vezetett küldöttség jegyzőkönyve. 

Tudomásul veszi a közgyűlés a Baldácsi-alapítványi 
igazgatóság jegyzőkönyvét, mely szerint az alapítványból 
egy-egy egyházkerület részére 2500 frt jut. 

Csekély módosítással elfogadtatik és jegyzőkönyvbe 
vétetik a közgyűlés elé terjesztett egyházkerületi költség-
vetés. 

A konvent jegyzőkönyve alapján felolvasott leíratok 
és végzések s az egyházkerületünk egyházai és lelkészei 
részére a közalapból nyújtott segélyezések tudomásul vé-
tetnek. 

Az esperesi kar előterjeszti véleményét a közalapi 
segélykérvények tárgyában. A közalapból kért 130 egy-
ház 53,000 frtot, 107 lelkész 20,000 frtot, összesen 73.000 frt 
segélyt. Az esperesi kar 98 egyházat ajánl 11,508 frt, 100 
lelkészt pedig 7480 frt segélyre. Rendkívüli államsegélyre 
65 folyamodót ajánl az esperesi kar, 25—25 forintjával 
összesen 1625 frtra; rendelkezési alapul marad 108 frt. 

A miniszteri leíratok közül hosszabb eszmecserére 
adott alkalmat az, mely elrendeli az iparos- és közép-
kereskedelmi iskolákban a vallás tanítását. Többek hozzá-
szólása után felhívatnak az egyházmegyék, hogy minden 
lehetőt megtegyenek a vallás tanítása érdekében; miután 
pedig ezen miniszteri leírat űjabb terhet ró az egyházakra 
s vannak egyházak, melyek ezt el nem bírják, a konvent 
útján ezen egyházak részére államsegély kérendő és egy 
öt tagú küldöttség bízatik meg az ipari és kereskedelmi 
iskolákban a vallástanítás rendezésével. A bizottság tagjai: 
gróf Dégenfeld József, Farkas Antal, Lukács Ödön, Széli 
Kálmán és Kiss Albert. 

A ref. lelkészek javadalmazásainak összeírása tár-
gyában kelt miniszteri rendelet, miután ezen összeírások 
az egyházmegyékben már megtörténtek, tudomásul vétetik. 

Hosszabb vitát keltett a szatmári egyházmegyének 
az az indítványa, hogy az állami és más felekezeti ké-
pezdékben oklevelet nyert tanítók és tanítónők vallásból 
és énekből teendő pótvizsgájának felvételére az egyes 
egyházmegyék hatalmaztassanak fel. Többek hozzászólása 
után a közgyűlés az indítványt elveti, miután az a tanítók 
képesítéséről szóló szabályzattal ellenkezik. 

Tárgyaltatott a debreceni Kossuth-szobor-bizottság 
azon kérvénye, hogy az egyházkerület járuljon hozzá a 
Kossuth-szobor felállításához. Thaly Kálmán és György 
Endre pártoló felszólalása után a közgyűlés egyhangúlag 
kimondja a hozzájárulást és javaslattétellel az egyház-
kerület költségvetését készítő küldöttséget bízza meg. 

A közgyűlésnek legérdekesebb s érdeméhez képest 
legjobban megvitatott tárgya volt az egyetemes lelkészi 
özvegy-, árva-, gyám- és nyugdíjintézet ügye, mely a kon-
venti tervezetre az egyházmegyék által fölterjesztett véle-
ményekkel kapcsolatban vétetett tárgyalás alá. 

Miután az egyházmegyék véleményei e tárgyban 
nagyon eltérők, többen abban a nézetben voltak, hogy a tárgy 

fontosságát, tekintve el kellene halasztani ez ügy tárgya-
lását a jövő tavaszi közgyűlésre, amikorra egy most ki-
küldendő bizottság az egyházmegyék véleményeinek egyez-
tetésével részletes javaslatot terjesztene a közgyűlés elé. 
Görömbei Péter ellenzi az elhalasztást. Indítványozza, 
hogy az egyházmegyék véleményei alapján tegyen a mai 
közgyűlés elvi kijelentéseket. Nevezetesen mondja ki, hogy 
a nyugdíjintézet létesítése most figyelmen kívül hagyandó, 
mert ezt az egyházmegyék is elvetették. A lelkészi özvegy-, 
árva-gyámintézet ellenben minél előbb felállítandó. Áz 
özvegyek és árvák egyforma segélyben részesíttessenek. 
A végkielégítés, úgyszintén a temetkezési költség is, mivel 
azt az egyház úgyis fedezi, ejtessék el. A segélyezés már 
öt év múlva lépjen életbe. Az államsegély szaporulata 
néhány éven át, míg a gyámintézet megerősödik, e célra 
fordítandó. Ezen elvi szempontokat tekintetbe véve, intézzen 
a közgyűlés felterjesztést a konventhez, hogy ezek alapján 
szervezzen kizárólag özvegy- és árva-gyámintézetet. Kiss 
Albert felolvassa a konventi jegyzőkönyv azon pontját, 
melyből világosan kitűnik, hogy a konvent már a jövő 
évben létesíteni kívánja a gyámintézetet s az egyház-
kerületek véleményét november hó 1-ére bekéri. Azért 
indítványozza, hogy mondjon a közgyűlés ez alkalommal 
véleményt, ha azt akarja, hogy véleménye a gyámintézet 
megalkotásában a konvent által tekintetbe vétessék. E fel-
szólalás után részletes tárgyalásba bocsátkozván, elfogadja 
a közgyűlés Görömbei Péter határozati javaslatát, Kiss 
Albertnek az első ponthoz benyújtott ama módosításával, 
hogy a gyámintézet most létesíttessék, a nyugdíjintézet 
ügyével pedig tovább is foglalkozzék a konvent. A gyám-
intézet létesítésének módjára nézve pedig — többek hozzá-
szólása után — főleg Kiss Albert támogatása mellet, határo-
zattá emeli és a konvent elé terjeszti Zsigmond Sándornak 
következő indítványát: Az egyetemes gyámintézet 1. az 
összes egyházmegyei és kerületi kezelés alatt álló tőkék 
jövedelmeinek számításba vételével, 2. egyetemes központi 
kormányzat, de 3. a vidékenkénti (partialis) kezelés jőve-
delmezőbb megtartásával, 4. az eddig felmerült terhek 
teljes és sértetlen átvállalása, s 5. a ma élő s tőkéjét 
az egyetemes gyámintézet részére felajánló nemzedék már 
biztosított igényeinek teljes kielégítésével alkottassék meg. 

Az iskolai ügyek közül a most felállított gimnáziumi 
felügyelői állás betöltésének kérdése adott alkalmat hosz-
szabb eszmecserére. A tavaszi egyházkerületi közgyűlés 
rendeletéből ugyanis pályázat hirdettetett a felügyelői ál-
lásra; jelentkezett összesen két pályázó: Joó István tanító-
képezdei igazgató és dr. Nagy Zsigmond gimnáziumi tanár. 
A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület egyfelől 
az állás pontosságát és bizalmi jellegét, másfelől a pályá-
zók csekély számát tekintve, nem találja a pályázat útján 
való betöltést szerencsés és kellő sikerre vezető intézke-
désnek. Ennélfogva részletesen indokolt felterjesztésben 
kéri az egyházkerületet, méltóztassék véleményezés végett 
a beérkezett két pályázati kérvényt a tiszántúli ev. ref. 
középiskolai tanáregyesület bizottságának kiadni, oly fel-
hívással, hogy ajánlatának megtételénél hozzon javaslatba 
a pályázókon kívül oly szakférfiakat is, a kik úgy egyéni 
képességeik, mint a gimnáziumi oktatás és jó rendtartás 
terén figyelemreméltó érdemeket szereztek. Többek hozzád 
szólása után elfogadja a közgyűlés Tisza Kálmán indít-
ványát, mely szerint az elnökség és három bizottsági tag 
küldetik ki annak elbírálására, hogy a pályázati kérvények 
a hirdetett feltételeknek megfelelnek-e ? Akiküldött bizott-
ság úgy találta, hogy mindkét pályázó minősítése megfelel 
a kivánt feltételeknek; ennélfogva a választást elrendeli, 
de Szeremlev Sámuel indítványára kötelezi a megválaszt 
tandó egyént arra, hogy a hazai és külföldi legjelesebb 



gimnáziumok külső és belső berendezése, az azokban 
követett módszertani és belrendtartási eljárásoknak köz-
vetlen megismerése végett bivataloskodása elején s később 
is koronként tanulmányokat tegyen. Titkos szavazással 
megválasztatott felügyelőnek 46 szavazattal 4 ellenében 
Joó István debreceni képezdei igazgató. 

Ugyancsak Szeremley Sámuel indítványára tárgya-
lásra tüzetett ki a gimnáziumi felügyelő számára adandó 
szolgálati utasítás tárgyában az egyházkerületi középiskolai 
felügyelő-tanács által készített javaslat. Thaly Kálmán azon-
ban a különben gonddal készült javaslatot a nemzeti szem-
pont mellőzése miatt nagyon hiányosnak tartja, ennélfogva 
hozzájárul Zsigmond Sándor azon indítványához, hogy 
az utasítás tárgyalása a tavaszi közgyűlésre haiasztassék. 
Többek felszólalása után Dóczi Imre indítványára hatá-
roztatik, hogy az utasítás adassék ki a kerület gimnáziumi 
tanártestületeinek s ezek véleményeinek tekintetbe vételé-
vel terjeszsze a javaslatot a tanügyi bizottság a tavaszi 
egyházkerületi közgyűlés elé. 

Nevezetes tárgya volt a közgyűlésnek a mezőtúri 
presbyterium felterjesztése a felsőbb leányiskola létesítése 
ügyében, mely Kisújszállás és Mezőtúr között régóta ké-
pezi versengés tárgyát. Kiss Albert örömmel látná, ha 
mind Mezőtúr, mind Kisújszállás kölön-külön állítana fél 
leányiskolát. Az egyesület megbízta a felsőbb leányiskolák 
alakítását figyelemmel kísérő bizottságot, hogy ezen kér-
dést megoldani törekedjék. 

Utolsó ülésben tárgyalt a a közgyűlés a főiskolai 
szellemi és anyagi ügyeiről beterjesztett jelentést és meg-
bízta a főiskolai ügyek vezetésére kiküldött bizottságot, 
hogy 1. tegyen jelentést arról, mennyi gyűlt be és ajánl-
tatott már meg a főiskolának egyetemmé fejlesztésére, 
általában, hogy hogyan áll az egyetem ügye; 2. adjon 
véleményes javaslatot a bölcsészeti fakultás létesítése tár-
gyában ; 3. a jogakadémia fejlesztése tárgyában is — te-
kintettel arra, hogy a jogakadémiák államilag való rende-
zése küszöbön van és hogy a debreceni jogakadémián 
még két tanszékre múlhatatlanul szükség van — oly 
módon adjon véleményt, hogy a jogakadémia fejlesztése 
kellő időben keresztül vitessék. 

Számoljunk be végül a közgyűlés folyama alatt 
megejtett kölönböző választásokról. A Baldácsi-alapítványi 
igazgatóságba egyhangúlag megválasztattak: Kiss Áron és 
Vállyi János rendes, György Endre és Tóth Sámuel pót-
tagokul. — Konventi tagokul: 1. rendes tagokka: Tóth 
Sámuel, Szabó János, Széli Kálmán, Szeremley József és 
gróf Dégenfeld József, Horthy István, Isaák Dezső, György 
Endre, 2. póttagok lettek: Szeremley Sámuel, Kiss Albert 
és Kovács Ferenc, dr. Tisza István. — A közalapi végre-
hajtó bizottság rendes tagjai: Szabó János, Széli Kálmán, 
póttag Isaák Dezső. — Főiskolai orvossá szótöbbséggel 
dr. Tüdős Kálmán választatott meg. — Az üresedésben 
levő egyik egyházkerületi világi tanácsbiróságra pedig, 
miután senki sem nyert abszolút többséget a három leg-
több szavazatott nyert egyén, névszerint Ujfalussy Béla, 
Lengyel Imre és Medve Kálmán között újabb szavazás 
rendeltetett el. 

Október 6-án este hat órakor ért véget a tiszántúli 
egyházkerület közgyűlése, miután Kiss Áron az elnökség 
nevében köszönetet mondott a tagoknak kitartásukért; 
Szabó János pedig a közgyűlés köszönetét tolmácsolta az 
elnökség előtt. 

Debreczeni. 

A bányai ág. ev. egyházkerület közgyűlése. 
Az idei közgyűlésen már kevésbbé egyetemes érdekű 

kérdések, kerületi belügyek foglalkoztatták az október 
10—12. napjain tartott üléseket. 

A szokásos isteni tisztelet után Fabiny Teofil fel-
ügyelő megnyitó beszédjében visszapillantást tett különö-
sen a zsinat utolsó határozatára, mely a kerületek új be-
osztására vonatkozik s meleg szavakban emlékezett meg 
azon egyházmegyékről, melyek majd elválnak a bánya-
kerülettől és átmennek a dunáninneni kerületbe. Jelzi 
aztán a teendőket, melyek a zsinati törvények értelmében 
az egyházközségek és egyházmegyék által végzendők, főkép 
háztartásuk rendezése céljából. Indítványozza, hogy a 
kerület bizottság által ezen teendőkre vonatkozólag út-
mutatást dolgoztasson ki. A mi el is fogadtatott. 

Sárkány Sámuel püspök nagy gonddal szerkesztett 
évi jelentésében az úgynevezett egyházpolitikai javasla-
tokról következőleg nyilatkozott: »Az egységes házassági 
jognak a kötelező polgári házasság által való törvénybe 
foglalása, ha szentesítve lesz, a különböző vallásfelekeze-
tek tagjai között kötött házasságból eredő sok bonyoda-
lomnak fogja elejét venni s a családi és társadalmi viszo-
nyokat kellően fogja rendezni. Nem osztom sokaknak azt 
az aggodalmát, hogy a polgárilag megkötött házasság a 
valláserkölcsi élet meglazulását vonja maga után. Meg-
engedem, hogy lesznek egyesek, a kik a polgárilag meg-
kötött házassági frigyök egyházi megáldatását mellőzni 
fogják, de feltételezek híveink nagy többségénél annyi val-
lásos érzületet, hogy a polgári kötés után, az egyházi 
szertartást is meg fogják követelni.« — A szabad vallás-
gyakorlatról és a gyermekek vallásáról szóló törvényja-
vaslatokat már nem fogadja olyan megnyugvással. A sza-
bad vallásgyakorlatról hozandó törvény sokakat fog vallás-
változtatásra bírni, vagy felekezetnélküliségre csábítani, 
a mi pedig az 1868. LIII. törvénycikknek eltörlését illetti, 
»attól tartok — mondá — hogv a római katholikus pap-
ság térítgetési szokása nagy befolyást fog gyakorolni a 
házasfelek elhatározására, hogy mely vallásfelekezetben 
óhajtják gyermekeiket neveltetni, s ezáltal a mi híveink 
száma jelentékenyen meg fog apadni. Az anyakönyvek 
állami közegek által való vezetése megfosztja lelkészeinket 
jelentékeny stoláris jövedelmeiktől, mely veszteséget na-
gyobbára túlszerény papi jövedelmeik mellett nehéz lesz 
elszívelni, ha az állam méltányossági szempontból nem 
fogná a jövedelem-csonkítást kárpótolni. Életbevágó újítá-
sok azonban sohasem történtek nagyobb rázkódtatások 
nélkül, de azért erős bennünk a hit, hogy sok viharokkal 
megküzdött egyházunk hajóját meg fogja óvni az egyház 
ura, ha magunk is kellő éberséggel és fokozott buzgóság-
gal fogunk őrt állani Sionunk kapuinál. Az ev. egyház, 
mint szabadelvű keresztyénség, nem bukhatik meg szabad-
elvű egyházpolitikai törvények által.« 

Kiemeli a püspök azon föláldozó gondot, mely-
lyel a fölügyelő az aszódi leánynevelő-intézet iránt visel-
tetik s leírja az intézet állapotát, mely minden tekintetben 
örvendetes. Jelentést tesz a felsőbb iskolákról és egyéb 
egyházi és iskolai változásokról. Közli, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium fölhívta a kerületek elnök-
ségeit, hogy a papok évi fizetéseinek összeírásáról gondos-
kodjanak és az arról szóló hiteles adatokat mielőbb ter-
jeszszék föl. 

A püspöki jelentést a közgyűlés tudomásul vette. 
Fabiny Teofil az utóbb említett pontra nézve szólal föl. 
Az egyház ismételten kérte az egyházfelekezetek dotáció-
járól szóló 1848-iki törvénycikk végrehajtását, ha nem is 
teljes szószerinti szövegében, de olyan irányban, hogy a 



mostohábban dotált egyházak állami járulékai jelenté-
kenyen emeltessenek föl. Ő azt hiszi, hogy ily irányú 
tanulmányozás és munkálat folyik a kultuszminisztérium 
kebelében és erre vall az is; hogy a lelkészi fizetésekre 
vonatkozó adatokat kéri be a minisztérium. Azt hiszi, 
hogy egyáltalán nem jogosult az az aggodalom, hogy az 
ág. hitv. ev. egyház autonomikus jogai volnának veszély-
ben a miniszteri intézkedés által. Ezért javasolja, hogy a 
püspöki indítványt fogadják el s a kért adatokat szolgál-
tassák be a minisztériumnak. 

Ezután a bizottságok szervezése következett, a mi-
nek megtörténte után az egyházkerület zárszámadásait, 
majd a főiskolai jelentéseket mutatták be. Ennek során a 
selmeci lyceum igazgatója, Jezsovics Károly meghatott, 
lelkes beszédben vesz bücsüt a bányai egyházkerülettől 
abból az alkalomból, hogy a zsinati törvény a dunán-
inneni egyházkerületbe helyezte át a lyceumot. Köszönetet 
mond a kerület jóakaró támogatásáért s kérte, hogy tartsa 
meg tovább is jóakaratú emlékében. Fabiny Teofil elnök 
szintén élénk sajnálattal vesz búcsút e hazafias intézettől 
s ennek a fájdalomnak enyhítője csak az lehet, hogy az 
intézet a magyarság érdekében új helyén valóságos missziót 
fog teljesíteni. 

A második napi ülésnek kiemelkedő pontja volt a 
horvát-szlavonországi lutheránusok kiválása az anyaor-
szágból, nevezetesen a bács-szerémi esperességből. 

Fahinyi Teofil felszólítja a közgyűlést, hogy tegye 
meg a jelentésre vonatkozó észrevételeit. 

Laszkáry Gyula azt hiszi, hogy az ügy annyira 
fontos, hogy azt csak maga az egyházkerület közgyűlése 
érdemileg nem tárgyalhatja s nem is dönthet felette. Sze-
rinte az ügy az egyetemhez tartozik és ez okból indít-
ványozza. hogy küldjenek ki egy szűkebb bizottságot, mely 
az ügyet alaposan tanulmányozza s azután tegyen javas-
latot, hogy azt az egyetem fóruma elé terjeszszék. 

Zsilinszky Mihály főispán megjegyzi, hogy nem 
tartja lehetőnek a kérdés megoldását az ügy alapos is-
merete nélkül. Ezért a maga részéről felhozza, hogy hiba 
történt már akkor, midőn a horvát-sziavon lutheránus 
egyházak folyamodtak, hogy külön esperességgé alakul-
hassanak. Akkor sem az egyházkerület, sem az egyetem 
nem tartotta szükségesnek, hogy a külön esperesség kér-
dését megvitassa, most viszont az a természetes követ-
kezménye ennek, hogy nem igen lehet a kívánságnak 
útját állani. Másrészről talán még nem késő, hogy a kérdés 
az egyházkerületre kedvezően oldassék meg, mert a hor-
vát ügyek élén oly férfiú áll, a ki eddig is bebizonyította 
hogy hazánk iránt a legnagyobb rokonszenvvel viseltetik. 
Indítványozza, hogy az ügyet beható tárgyalás végett 
tegyék át az egyetemes gyűléshez. 

Beloborszky Gábor bács-szerémi főesperes, a kinek 
kerületébe eddig a kiválni készülő egyházak tartoztak, 
tiltakozik az ellen a néhol felhangzott gyanúsítás ellen, 
hogy az a szomorú állapot, melyet épen most tárgyalnak, 
az ő közreműködésével vagy csak hallgatólagos hozzá-
járulásával jött volna létre. Lehet, hogy van politikai 
háttere az ügynek, de ő politikát sohase engedett az egy-
házi ügyekkel összezavarni. Különben hozzájárul Zsilinszky 
indítványához. 

Miután Bohonyi Gyula is elfogadja az indítványt, 
az egyházkerületi közgyűlés Zsilinszky indítványát egy-
hangúlag határozattá emeli. 

Ezután a bizottsági jelentéseket vették tárgyalás alá. 
A pénzügyi bizottság jelentéseit tudomásul vették s 

jóváhagyták a zárszámadást. Csak az államsegélynek az 
egyházkerületek között való elosztása fölött keletkezett 
élénkebb vita. Az államsegélyt tudniillik a kormány nem 

direkte az egyházkerületekhez, mint eddig, hanem az egye 
temes gyűléshez, illetőleg a (élügyelőhöz küldi. 

Zsilinszky Mihály azt indítványozza, hogy ne hagy-
ják szó nélkül ezt az ügyet, mert ez akadályozza a költ-
ségvetésnek előzetes elkészítését, mert a kerületek nem 
preliminálhatnak olyan segélyösszegre kiadásokat, a me-
lyeknek nagyságát nem ismerik. 

Többek hozzászólása után elhatározta a közgyűlés, 
hogy szemben az eddig szokásos egyenlő kulcscsal, mely 
a legnépesebb egyházkerület iránt igazságtalan, az egye-
temes gyűlés részéről az államsegély elosztásánál több 
méltányosságot vár. 

A közgyűlés napján Sárkány S. püspök és Zsilinszky 
Mihály legidősb esperességi felügyelő elnöklete alatt egy-
házsegélyezési és fellebezett ügyek kerültek szőnyegre. Ez 
utóbbiak közt hosszabb vitát keltett Lenoir György András, 
ez a szliácsi fürdő tulajdonosának ügye. Lenoir úr egy francia 
nevű német, a ki Szliácsot átruházta szülővárosára, Kasz-
szelre, de azzal a kikötéssel, hogy a fürdő soha magyar 
kézre ne szálljon és a fürdőszemélyzet mindig német 
legyen. A garam-szentgvörgyi evang. ref. egyház nem-
régiben az iskola tartozását rendelte el, a mely alapon 
a összes hívekre adót vetett ki. A dúsgazdag úrra, a ki, 
mint szliácsi lakos, szintén az egyházközséghez tartozik, 
esett ebből 173 forint. Mivel pedig Lenoir olyan nagy úr, 
a községi lelkész azzal tisztelte meg, hogy maga ment 
el hozzá a kérdéses összeg behajtására. Lenoir úr kijelen-
tette, hogy appellál és apellált is, kijelentvén, hogy ő nem 
ágostai evangélikus vallású, hanem francia és hugonotta. 
Ezzel az állítással szemben a garam-szentgyörgyi egyház-
hatóság több bizonyítékot terjesztett be. Az első egy a 
garam-szentgyörgyi kath. paphoz intézett levél, a melyben 
Lenoir úr azzal az indokolással tagadja meg a fürdői 
kedvezményt, hogy ő nem katholikus, hanem luteránus 
és nem tudja, mily szolgálatot tehet a plébános neki. A 
másik bizonyíték szerint Lenoir az 1885-ben tartott kano-
nika visitatio alkalmával kijelentette, hogy ő az evangéli-
kus egyház híve és garam-szt.-györgyi egyházközség tagja. 
A föllebbezési bizottság indítványa az, hogy az egyház-
megye fölhívandó, hogy Lenoir keresztlevelét mutassa be, 
Laszkáry Gyula elmondja a fürdőadományozás történetét 
és azt mondja, hogy Lenoir nem fancia, hanem német. 
Ez az úr saját állítása szerint gyűlöli a magyarokat s való-
színűleg ennek következménye az is, hogy az egyházi 
adót megtagadja. Osztrovszky Miklós közigazgatási úton 
tartja a keresztlevelet beszerzendőnek. Sztehlo Kornél és 
mások hozzászólása után a közgyűlés a bizottság indít-
ványát tette magáévá. 

Több kisebb föllebbezési ügy letárgyalása után az 
ülést Sárkány Sámuel püspök imájával berekesztették. 

B. G. 

K Ü L F Ö L D . 
K ö l f ö l d i a p r ó s á g o k . 

A külmissziói társaságok száma a föld kerek-
ségén Vahl dánországi missziói statisztikus szerint 1891-ben 
304, 1892-ben 331 volt. Ezekből Németországra esik 18, 
illetve 19 társaság, Angolországra pedig 73, illetve 76. 
1891-ben összesen 5061 férfi-missziónárius, 2497 nő-
missziónárius, 3681 bennszülött misszionárius lelkész, 
39,782 bennszülött segéd-misszionárius működött, míg 
1892-ben 5502 férfi-misszionárius, 2771 nő-missziónárius 



4285 bennszülött misszionárius lelkész és 45.683 benn-
szülött segéd foglalkozott a pogányok térítésével. Legtöbb 
missziónáriust, nevezetesen 1621-et, illetve 1810-et az 
angolországi protestánsok foglalkoztatnak: azután követ-
keznek az amerikaiak; a németországi misszionáriusok 
száma 497, illetve 525 volt. A pogány-keresztyének száma, 
a kik tényleg ürvacsorával élnek, 1.006,816, illetve 1.079,398, 
tisztán csak a felnőtteket számítva. A föld összes misszió-
társulatai évenként 53, illetve 55 millió márkát fordítanak 
missziói célokra, a mit önkénytes adományokból és ala-
pítványokból gyűjtenek össze. Legelői itt is Anglia jár, 
hol mintegy 24 millió márkára rág a külmisszió évi ki-
adása ; Németországon mintegy harmadfél milliót fordíta-
nak külmisszióra. 

Jézus élete képekben. Parisban, a »Champ de 
Mars«-on levő-festő szalonban Tissot-tól érdekes festmény-
csoport látható, mely egy egész külön termet foglal el. 
Jézus élete festményekben feltüntetve. A csoport most 
270 finom kivitelű aquarel-festményből áll, de még 80 drb 
fog hozzá jönni. A festő, ki több évet töltött Palestinában 
a természet, a helységek, a viseletek tanulmányozásával, 
a képsorozatban az evangéliumokat és a hagyományt 
követi. Egy protestáns bírálója hibául rója fel Tissot-nak, 
hogy hagyományos, szőke és ízléstelen hajú, ittasult, hatá-
rozatlan szemű görög Krisztust fest, s hogy egyes jele-
neteket groteskül ad vissza, (pl. a kísértés története). De 
ezektől eltekintve, a Tissot munkája nagyon értékes, telve 
erkölcsi emelkedettséggel és vallásos érzelemmel. Különö-
sen szép, mikor Krisztus a tengerparton prédikál, vagy 
mikor a feltámadás után a Tiberiás partján a hajóban 
ülő tanítványokat hívja. 

A biblia négyszáz nyelven és dialektuson forog 
közkézen s ennek folytán mintegy ezer millió embernek 
vált hozzáférhetővé az Isten-igéje. 1804 óta 30 biblia-társa-
ság alakult, a keresztyén világban s ezek 245 millió bibliát 
hoztak forgalomba. Mind a fordítás, mind a terjesztés terén 
első a londoni »Brit- és külföldi biblia-társaság«, mely 
egymaga immár 386 nyelvre fordíttatva le vagy segített 
kiadni a bibliát. A brit társulat jelenleg 320 nyelven 
terjeszti a szentírást, miből 80 Európára esik. 1891— 
1893-ban 26 új nyelvre és dialektusra fordíttatta le a 
bibliát. Ezek a nyelvek legtöbbnyire pogány népek kezdet-
leges nyelvei, melyeknek még nincs irodalmi nyelvök, 
hanem a misszionáriusok az élőnyelv megfigyelésével és 
ellesésével csinálják számukra az irodalmi nyelvet. Képzel-
hetni, mily iszonyú munkába és fáradságba kerül a bibliá-
nak az ilyen primitív nyelvekre vaió lefordítása. Ehhez 
már igazán angol hitbuzgóság és angol kitartás szükséges! 

A khinai sajtó. Khinában egységes az irodalmi 
nyelv. Az élő szó, mint európai államokban is, a dialek-
tusok miatt különbözik és pecsilii matrózok például úgy 
értekeznek si-kiangi társaikkal, hogy a homokba írják 
közlenivalóikat. A khinai sajtó erősen fejlődik és újabban 
számos hirlap keletkezett. A Gazette de Péking már a 
mult században keletkezett. Shanghaiban három napilap 
van; a Shun-Pao (Shanghai napilap) a legrégibb, 1864-ben 
alapította az angol Major; 12—15 ezer példányban jele-

nik meg. A Hun-Pao (Újdonságok napilapja) tulajdonosa 
az angol Pickwoad, ki egyúttal a North China Herald 
és a North China Daily News tulajdonosa. A legjobb 
khinai újság a Sin-Wan-Pao, melyet a portugál Ferris 
szerkeszt; számos gazdag khinai támogatja. Hankovban, 
Kantonban és Tien-Csinben is jelenik meg khinai hirlap. 
Azt a helyet, melyet nálunk a tárcák foglalnak el, hirde-
tésekkel töltik meg. Minden két héten illusztrált mellék-
leteket adnak ki, melyek két sapekba (három fillér) kerül-
nek. Shanghaiban tudományos havi folyóirat is jelenik 
meg. A hittérítők számos apró folyóiratot adnak ki. Cen-
zúra nem feszélyezteti a khinai lapokat, de ha a man-
darinokat bántják, vagy egyeseket rágalmaznak, a tör-
vényszékek súlyos büntetéseket mérnek a szerkesztőkre. 
A kolportázst eddig nem ismerték, de meglehet, hogy a 
háborús hírek befolyása alatt most ez is ki fog fejlődni. 

I R O D A L O M . 
K o s z o r ú . A m a g y a r p r o t e s t á n s i roda lmi t á r s a s á g nép ie s k i adványa i . 
Szerkesz t ik Kenessey Béla és dr. Kccslceméthy I s t v á n I .—X. füzet . 
Á r a m i n d e n egyes füze tnek 4 kr. , a VII. füze té 6 kr . B i z o m á n y o s 

H o r n y á n s z k y Viktor , 10 p é l d á n y p o r t ó m e n t e s e n szál l í tva . 

A betűk korszakában, a papiros világban Isten-or-
szágát nemcsak élő szóval kell hirdetni, hanem irott szóval 
is. A sajtó a jelen század egyik legnagyobb hatalmassága 
s ezt a hatalmat az igehirdetés szolgálatában is fel kell 
használni. Ennek a nagy igazságnak hódolt a magyar 
protestáns irodalmi társaság, midőn most egy éve, hosszas 
készülődés után, egy lelkes ügybarát, Hegedűs Sándor 
támogatására, sőt egyenes kockázatára elhatározta, hogy 
a vallásos népiratkákat, az úgynevezett traktátusokat ő is 
megindítja. Hegedűs Sándor orsz. képviselő fölajánlotta, 
hogy tíz traktátus első évi eshetőlegs deficitjét a sajátjából 
fogja fedezni. 

A füzetkék megindultak. A mult tél folvamán meg-
jelent belőlök három, a tavaszon elkészült ismét három 
és a nyár végére megjelent a többi négy. Tehát egy kis 
tíz füzetes népkönyvtár, melyet Kenessey Béla társulati 
titkár felügyelése alatt dr. Kecskeméthy István paksi lel-
kész szerkeszt. Számra nézve több, mint akármelyik hír-
neves külföldi traktátus társaság első évi kiadványa. Tud-
tunkra még a világhírű angol »Tract-Society« is, mely 
manapság milliókra menő vallásos iratokat tart forgalomban 
s mely a mult évben hazánkban is 105 ezer példány 
traktátust adott el, keletkezésének első esztendejében szin-
tén csak néhány iratkával kezdte meg működését; a 
százezrekkel dolgozó francia traktátus társaság szintén 
csak nyolc iratkával indult. Ha a »Koszorúdnak a tíz első 
évben minden évben 10—10 füzete láthat napvilágot, ez 
külterjileg oly hatalmas eredmény, melylyel nagyon meg 
lehet elégedve mind a kiadó társaság, mind a közönség. 

A »Koszorú* egyes füzetei: I. Az ócska biblia, For-
gács Endrétől. II. A gályarabok története, Marton Sándor-
tól. III. A Barkóék árvája, Csengey Gusztávtól. IV. A víz-
özön. Légy hív mind halálig, Bitai Bélától. V. Bethlen 
Gábor fejedelem, Vajda Ferenctől. VI. A talált gyermek, 
F.-né Székely Lillától. VII. Vége jó, minden jó, S. Szabó 



Józseftől és Az igaz és hamis gyöngy, Sz. Kiss Károlytól. 
Vili. Huszár Gál, Thury Etelétől. IX. Dévai Biró Mátyás, 
Budai Jánostól. X. Testámentum, Kecskcméthy Istvántól. 
Mint a címek is jelzik, az I., III., részben a IV., VI., VII. 
és X. számúak elbeszélés-félék, határozott vallás-erkölcsi 
tartalommal és irányzattal. A II. számú füzet egyháztör-
ténelmi rajz. Az V., VIII., IX. számú füzetek vallásos 
életrajzok. 

Változatosság, nemcsak tartalmi, hanem úgyszólván, 
műfaji változatosság is van a »Koszorú« első évi termé-
sében, Költészet és történet: e két legkedveltebb és leg-
sikeresebb műfaj van itt a vallás-erkölcsi építés szolgála-
tába vonva. A vallásos szívhez és lélekhez férés e két 
leghatályosabb irodalmi eszköze, nézetünk szerint, jól van 
választva, el van találva. Az ismeretterjesztő, az oktató 
előadást, mely később jöhet s kívánatos, hogy jöjjön is, 
megelőzi a könnyedebb és kellemesebb előadási alak, az 
elbeszélés. A vallás-erkölcsi elbeszélések között vallásos 
erő és népies zamat tekintetében a Kecskeméthy »Testa-
mentum* -a áll legelői; de jók a Forgács Endre, S. Szabó 
és Székely Lilla füzetkéi is. Az életrajzok között a leg-
sikerültebb a Budai Jánosé, míg a Vajda Ferencé már 
inkább az iskolázottabb olvasónak való. Építő erő, vallás-
kedveltető íz mindenik iratkában van, bár e tekintetben 
is nagy a fokozati különbség az egyes írók és munkáik 
hitereje s erőközlési ügyessége között. Kivetős, feltűnő 
gyenge azonban egy sincs a »Koszorú* eddigi tíz füzete 
között, sőt elmondhatjuk, hogy a népiratkák mindenike 
bátran használható hiterősítésre. 

Mi, kik évek óta sürgetjük a magyar traktátus iroda-
lom megteremtését, most mikor e műfajból az első kis 
koszorút együtt látjuk : benső örömmel kiáltunk föl: Csak-
hogy ezt is megértük! Elismerés érette az áldozatkész 
ügybarátnak és tiszelet a jóakaratú íróknak. Csak előre 
ezen az úton, majd az erkölcsi siker s a föllendült hit-
buzgóság buzdítani fog másokat is, hogy nyomdokaiba 
lépjenek s eshetőleg fölülmúlják a »Koszorú« első íróit. 
Az irodalmi társaság pedig haladjon tovább ezen az úton, 
népszerűsítse, kedveltesse, terjeszsze az evangéliumi vallásos 
eszméket minél tetszetősebb és minél változatosabb for-
mában. A »Koszorúdba a jövő évre is fonasson illatos-
nál illatosabb virágokat. 

Az egyházi közönség is vegye ki a maga részét a 
reá háramló kötelességből. Lelkészek a gyülekezetben, 
tanárok és tanítók az iskolákban, férfiak és nők a társa-
dalomban ajánlják, terjeszszék e hiterősítő füzetkéket. Jó 
munkát végeznek vele. Nevelik, nemesítik a népet, tisz-
títják és erősítik vallás-erkölcsi életüket. Örömmel halljuk, 
hogy egyes községekben, egyes lelkészek, tanítók és presby-
terek buzgóságából százanként rendelik a »Koszorú« 
füzeteit s a hat első füzetből második kiadást kellett ren-
dezni öt-ötezer példánynyal. Vajha minden gyülekezetben 
tömeges pártolásban részesítenék a »Koszorú« jóravaló 
füzeteit! Sz. F. 

** Előfizetési felhívás. Vannak családok, melyek 
hazánk politkai és egyházi terén úttörő szerepet játszottak 

és melyeket mégis a feledés pora fed. Ilyen a Gradeczi 
Stansith család, melynek egyik kiváló tagja Horváth 
Gergely, ki a külföldi egyetemnek szorgalmas látogatása 
után főként a Szepességen, az ősi fészekben Nagy-Eőrön 
mint tudós, író, művész, gimnázium-alapító, tanár és megyei 
alispán sokoldalú tevékenység által tüntette ki magát és 
oly áldást terjesztett, melyhez hasonlót ma hiába keresünk. 
Ennek a nagy férfiúnak emlékét — a gazdag családi 
levéltár felhasználásával — föleleveníteni célja és föladata 
művemnek, melyre ezennel előfizetést nyitok. A mű ily 
címmel fog megjelenni: Gradeczi Stansith Horváth Gergely 
és családja történelmi korrajz kivált a XVI. század máso-
dik felében. Az előfizetési pénzek 1 frt 10 krral az alól-
írotthoz ez évi november hó végéig beküldendők. A meg-
rendelőknek a könyv, mely Horváth Gergely arcképével 
lesz díszítve, portómentesen küldetik meg. Azon esetre, ha 
a nyomtatási költségek fedezve nem lennének, a pénz 
visszaszármaztatik az előfizetőknek. Szepes-Bélán, október 
hó elején 1894. Weber Samu ev. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az utolsó évnegyed alkalmából olvasóinkat előfize-

tésük megújítására, hátralékosainkat hátralékuk bekül-
désére t i sz te le t te l fölkérjük. A megrendelőkkel, továbbá 
az egész - ós f é l é v e s hátralékosokkal t iszte lette l tudat-
juk, hogy tartozásukról a napokban külön ér tes í t é s t fog-
nak kapni. A kik november elejéig tartozásukat 
ki nem egyenlítik, azoknak tovább nem küld-
jük a lapot. 

Szerkesztőség és Kiadóhivatal. 

* Személyi hírek. A sajó-vámosi ref. egyház lelki-
pásztorává Csík Dániel és Csizmadia Jenő pályázókkal 
szemben szavazattöbbséggel Simon István harmaci (Gömör 
megye) lelkész választatott. — Baltik Frigyes dunántúli 
evang. püspökről az a hír járta be a napilapokat, hogy 
nem sokára Pozsonyba költözik s állandóan ott fog lakni; 
a legbiztosabb forrásból vett értesülésünk szerint ez a hír 
teljesen alaptalan. — Dr. Müller Frigyes erdélyi evang. 
püspököt Nagy-Szebenben nov. 10-én fogják ünnepélyesen 
beiktatni a hivatalába. — Droba Dániel zacskói, Velky 
Jenő murány-hosszuréti ág. ev. lelkészeket a napokban 
iktatták be lelkészi állásukba. — A pestmegyei péleri ev. 
egyházközség lelkipásztorává f. hó 14-én szavazattöbb-
séggel Sárkány Béla s. lelkész. Sárkány Sámuel bánya-
kerületi püspök fia választatott. Gratulálunk! 

* Konventi gyűlések. Az ágostai evang. konventet 
november 8-ára, az ev. reformátusok konventjét novem-
ber 20-ára hívta össze az elnökség. 

* Az elsó' vallásos összejövetel a Reformátusok 
közművelődési egyesületében f. hó 14-én tartatott a Lónyay-
utcai főgimnázium dísztermében. Az egyesület tagjai szép 
számban jelentek meg, kik előtt a »Jövel Szentlélek Úr-
isten « eléneklése után Petri Elek theol. tanár, az egye-
sület elnöke tartott nagy figyelemmel hallgatott felolvasást 
»Szegények gondozása az ókorban« cím alatt. Az össze-
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jövetelt a XXV. zsoltár két első versének eléneklése fejezte 
be. — A felolvasást nem sokára közöljük, mert több felől 
kifejezték Lapunknak különösen lelkész-olvasói, hogy a 
budapesti vallás-erkölcsi felolvasásokból közöljünk minél 
többet, hadd nyerjenek némi bepillantást ebbe a nálunk 
még űj belmissziói munkába. 

* Az ág evang. egyházi törvények szentesí-
tése. 0 felsége a magyarországi ág. ev. egyház országos 
zsinatának f. évi junius 7—10. napjain tartott ülésében 
az egyázkerületek arányosításáról és az ezzel kapcsolatos 
intézkedésekről, továbbá az egyet, egyházi gyámintézetröl 
és végül az egyetemes nyugdíjintézetről készített törvénye-
ket jóváhagyta, és egyúttal a vallás- és közokt. minisztert 
megbízta, hogy az árvái, nyitrai, túróci és trencséni egy-
házmegyék részéről az említett törvények megerősítése ellen 
intézett kérvényt saját hatásköréhen el utasítói a g intézze el. 

* A skót misszió megnagyobbított iskolájának 
felavatása október 16-án ment végbe. Az ünnepélyen 
nagy és díszes közönség volt jelen, mely a megnagyobbított 
dísztermet zsúfolásig megtöltötte. A misszió karéneke után 
Szász Károly püspök mondott megnyitó beszédet, hatásos 
szavakkal ecsetelvén azt a győzelmet, melyet a skót 
misszió a maga iskolájával a tiszta evangéliumi s újab-
ban a nemzeti nevelés mezején is kivívott. A theologusok 
ezt követő csinos karéneke után Moody András skót lel-
kész szólott a közönséghez, a maga közvetlen, kedélyes 
modorában, elmondva az építés s a pénz összegyűjtésé-
nek történetét, különösen kiemelve azt, hogy Kossuth 
nevével és bankóival hogyan gyűjtött Skóciában az iskola 
kibővítésére. A theologusok újabb éneke után Balogh 
Elemér s. lelkész, majd a missziói énekkar újabb dala 
után Bau Károly tanító tartottak csinos, rövid beszédeket. 
A sikerült ünnepet Szász Károly püspök kenetes avató 
imája és a közönség éneke fejezte be. Isten áldása legyen 
a derék intézeten! 

* Az evang. egyetemes gyámintézet Orosházán 
tartotta f. évi közgyűlését október 14—15 napjain. A köz-
gyűléssel egyidejűleg Orosháza ünnepelte polgári és egy-
házközségi fennállásának 150 éves jubileumát. Az ünne-
pélyen részt vettek Zelenka Pál és Sárkány Sámuel püspö-
kök is, kiket lelkes örömmel és külsőleg is impozáns módon 
fogadott a derék alföldi város lakossága. A jubiláris isteni 
tiszteleten Sántha Károly szentlőrinci lelkész mondott 
nagyhatású alkalmi prédikációt. Díszebéd és koncert fejezte 
be a lelkes kettős ünnepélyt, mely óriási közönség rész-
vételével folyt le. 

* A gyermekek vallása a közoktatási bizott-
ságban. A képviselőház közoktatási bizottsága október 
12-iki ülésében a főrendiháznak a javaslaton tett módo-
sításokat tartalmazó izenetét tárgyalta. Az üzenetnek az 
a lényege, hogy a felekezetnélküli szülők gyermekeiről 
szóló §§-ok kihagyattak a javaslatból. A bizottság hozzá 
is járult e változtatáshoz, de azzal a kifejezett remény-
nyel és föltevésben, hogy a felekezetnélküliek gyermekeiről 
szóló rendelkezések a vallás szabad gyakorlásáról szóió 
törvénybe fel fognak vétetni. 

* A Lorántffy Zsuzsánna egyesület megalaku-
lása. Budapesti ref. egyházunk kebelében néhány hitbuzgó 
uri nő pár év óta a szegény gyermekek számára ruhát 
varr, az ínséges családokat meglátogatja s testi és lelki 
nyomorukat ruhával, kenyérrel és Isten igéjével enyhítgeti. 
Ez a nő-egyesület Szilassy Áladárné házánál f. hó 10-én 
formaszerűleg szervezkedett. A szervezkedő gyűlésre csinos 
meghívó hívta össze az érdeklődőket. A mintegy 30 tag-
ból álló társaságban ott voltak a háziakon kívül Kasics 
Péterné, Telepi Károlvné, Szőts Farkasné, Kenessey Béláné, 
Komáromi Lajosné, Molnár Sándorné, Szabó Aladárné, 
Bontovics Mártonné, több fiatal leány s néhány theol. tanár. 
A gyűlést Kenessey Béla kenetes imája után a háziasszony 
emelkedett szellemű beszéddel nyitotta meg, melyben tö-
mören körvonalozta az egyesület célját. Ezután dr. Szabó 
Aladár felolvasta Monod hírneves francia lelkésznek »Az 
asszony hivatása* című gyönyörű beszédjét, Szilassy 
Aladárné szép fordításában. (A beszédet a fordító urnő 
szíveségéből Lapunk fogja közölni. Szerk.). Majd rövid 
eszmecsere után, melyben Szilassy A.,*Szőts F., Szabó A., 
vettek részt, megállapíttattak az egyesület alapszabályai, 
melyek a szokásos megerősítési záradékkal való ellátás 
végett fel fognak terjesztetni a belügyminisztériumhoz. Végül 
az alapszabályszerüleg kijelölt munkásság vezetésére szük-
séges tisztikar és választmány ideiglenesen következőleg 
alakíttatott meg : Elnök Szilassy Aladárné, alelnök Kasics 
Péterné, pénztárnok Szabó Aladárné, ellenőr Szőts Farkasné, 
titkár Epperlein Irma. Választmányi tagok: Bontovics 
Mártonné, dr. Kecskeméthy Istvánné, Kenessey Béláné, 
Komáromi Lajosné, Malomsoki Gizella, Molnár Sándorné, 
Petri Eiekné, Bau Lina; a férfiak közül: Kenessey Béla, 
Szabó Aladár és Szőts Farkas. — Isten áldása legyen a 
szép célú egyesületen! 

* A gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslatot 
általánosságban október 8-án, részleteiben október 9-én 
tárgyalta és fogadta el a főrendiház nagy többséggel és 
érdemleges változtatás nélkül. Az általános vitát Vaszary 
Kolos hercegprímás nyitotta meg. Nehézményezte a javas-
latban azt, hogy miért nem enged a szülőknek feltétlen 
szabad rendelkezést gyermekeik vallásos nevelésére vonat-
kozólag. De azért elfogadja a javaslatot, mint jelentékeny 
közeledést a szülők természetadta jogához. Prónay Dezső 
báró nem fogadja el a javaslatot, mert a javaslat nem 
fogja megszüntetni a súrlódásokat, az 1868. évi törvény-
cikket kár megváltoztatni, jobb lenne, ha a kormány le-
venné a napirendről ezt a javaslatot. Az 1868-ik évi 
törvény fentartása mellett érvelt Zichy Antal is, ki nem 
akarja megbontani Deák Ferenc bölcs alkotását. Ezután 
felállással való szavazás következett s a főrendek túlnyomó 
többséggel (mert erre az egy javaslatra a római és görög 
klérus és a klerikálisok is rászavaztak) elfogadták a 
javaslatot. — A részletes tárgyalás rendjén több klerikális 
módosítást javasoltak, de sikertelenül. Igy Hornig püspök 
azt kívánta, hogy a szülők ne a polgári hatóság, hanem 
a pap előtt jelentsék ki megegyezésüket; Vaszary prímás 
pedig azt, hogy a szülők hitelt érdemlő tanúk előtt köt-



hessenek egyességet. Eötvös és Szilágyi miniszterek azon-
ban mindkét módosítást ellenezték, mert ez a régi rever-
zális visszaállítása volna, s mert közhitelű okiratban kell 
az egyességet megkötni. Zichy Nándor gróf azt indítvá-
nyozta, hogy esak keresztyén szülők köthessenek egyes-
séget a gyermekekre vonatkozólag. A többség ezeket s 
az ezekhez hasonló klerikális irányzatú módosításokat mind 
elvetette, csupán a Czorda Bódog indítványát fogadta el, 
melynek értelmében a javaslatnak a nem recepiált és el 
nem ismert felekezetekre vonatkozó szakaszai kihagyattak. 
Ezzel a módosítással a javaslat harmadik felolvasásban 
csaknem egyhangúlag elfogadtatott. 

* Az állami anyakönyvekről szóló törvényjavas-
latot a főrendiház október 10-én hat szótöbbséggel álta-
lánosságban s azután részleteiben is elfogadta. A protes-
táns főrendek mind igennel szavaztak, csak báró Prónay 
Dezső szavazott nemmel. A vitát Zichy Nándor gróf nyi-
totta meg, azzal indokolván ellenző szavazatát, hogy nem 
lévén barátja a polgári házasságnak, nem pártolhatja a 
polgári anyakönyvi intézményt sem. Hasonlólag nyilat-
kozott gróf Szapáry István is. Ellenben Szontágh Pál 
pártolja a javaslatot, részint azért, mert a javaslat szük-
ségképi folyománya a polgári házasságnak, részint és fő-
ként azért, mert az anyakönyveket az orthodox zsidó, szerb 
és oláh papok általában hiányosan vezetik. Az általános 
vitát Hicronymi Károly belügyminiszter zárta be terje-
delmes beszéddel, melyben a felhozott ellenvetéseket rész-
letesen cáfolta és azt bizonyította, hogy mennyivel elő-
nyösebb lesz jövőre az anyakönyvvezetés, mikor mind 
tartalmára, mind alakjára, mind nyelvére nézve egyöntetű 
anyakönyvek lesznek. A részletes vitában felmerült módo-
sításoknak egyikét sem fogadván el a többség, a törvény-
javaslat részleteiben is változatlanul került ki a főrendek 
retortájából. 

* Egyházi értekezlet Debrecenben. Az »egyházi 
értekezletek« eszméje, melyet most egy éve a zsinati 
értekezlet vetett fel, kezd hódítani egyházkerületeinkben. 
A tiszántúli egyházkerület több buzgó tagja október 31-re 
Debrecenbe egyházi értekezletet hívott össze következő 
érdekes programmal: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Alap-
szabálytervezet bemutatása, megvitatása. Előadó: Görömoei 
Péter. 3. A református egyház helyzete az új viszonyok 
között s a ref. lelkész teendői az egyháztársadalomban. 
Értekező: Csiky Lajos. 4. Protestáns sajtó. Előadó: Bilci 
Károly. 5. Egyházak anyagi ügyei. Egyházfentartási alap. 
Értekező: Ferenczy Gyula. 6. Beadandó indítványok. 7. A 
következő értekezlet helyének s idejének meghatározása. 
Október 30-án este 7 órakor ismerkedési estély a »Bika« 
vendéglőben. Október 31-én 9 órakor a nagy templomban 
ünnepélyes isteni tisztelet, szónok: Dicsőfi József debreceni 
lelkipásztor. 11 Órakor az értekezlet megnyitása a fő-
iskola nagytermében. — Üdvözöljük a korszerű kezde-
ményezést s Isten áldását kívánjuk a buzgó résztvevők 
munkájára ! Ügy látszik, ébredünk, mozdulunk mindenfelé! 

* A római kath püspökök október 11-én ismét 
tanácskozmányt tartottak Budavárban. 14-en voltak jelen 
a hercegprímás elnöklete alatt. Elsőben a főrendiházban 
megbukott két egyházpolitikai javaslat további sorsáról 
tanácskoztak és elhatározták, hogy a mennyiben a javas-

latokat a kormány másodízben is a főrendiház elé viszi, 
azok ellen in solidum föntartják eddigi álláspontjukat. 
Különösen a felekezetnélküliség és a zsidóságra való áttér-
hetés törvénybe iktatása ellen fognak jövőre is teljes erő-
vel küzdeni. — A tanácskozás másik tárgya a kongrua 
ügye volt. Erre nézve a legutóbbi tanácskozmány által 
kiküldött albizottság véleményes javaslata alapján kimon-
dotta az értekezlet, hogy a püspöki kar elfogadja az orsz, 
kongrua-bizottság munkálatának a főpapok és a nagyobb 
egyházi javadalmasok birtokainak összeírására vonatkozó 
irányelveit és Samassa egri érsek külön véleményével 
szemben azt a határozatát terjeszti a vallás- és közokta-
tási miniszterhez, hogy a kongrua-alapra vonatkozó össze-
írásokból a tanító szerzetrendek birtokai kihagyandók. 

* Az izraelita vallás bevételéről szóló törvény-
javaslatot a főrendiház október 8-iki ülésében 109 szava-
zattal 103-mal szemben elvetette. Az érdekes vitában 
hiába beszélt mellette szokott ifjú névvel az öreg Szontágh 
Pál, hiába Eötvös Lóránt br. kultuszminiszter, Daruváry 
Alajos, Csáky Albin gróf, Keglevich István gróf, végül 
pedig Szilágyi Dezső igazságügyminiszter; azért Zichy 
Nándor gróf ellenezte, ki nem akart a zsidóknak, az ő 
»barátjainak*, bábut a nyakába akasztani; ellenezte, mert 
nincs a javaslatban benne semmi; ellenezte Széchen Antal 
gróf, mert nagyon is sok van benne, t. i. a keresztyén 
hitről a zsidóra való áttárés megengedése; Bomán Miron, 
mert nem időszerű; Budnyánszky József, mert a zsidók 
nem bírnak szavazattal, míg Szapáry Géza gróf pláne 
örömmel fogadta el és kifejezte, hogy már most reményli 
hogy a zsidók a n agyar nemzet »barátai« lesznek. 

* Az egyházpolitikai javaslatok a képviselő-
házban. A képviselőház tagja október 13-án alig pár 
percnyi ülésre gyűltek össze, a melyen Bánffy Dezső br. 
házelnök jelentést tett a háznak a főrendiház üzeneteiről. 
Az állami anyakönyvelésröl szóló törvényjavaslattal, mi-
után az változatlanul került vissza a főrendiházból, semmi 
dolga nem lesz a háznak. A gyemekek vallásáról intézkedő 
javaslatot, a melyből a felekezeteken kívül állók gyermekeire 
vonatkozó részt a főrendiház kihagyta, a képviselőház az 
igazságügyi és közoktatásügyi bizottsághoz utasította. A 
ház plénuma tehát ezzel a javaslattal majd csak akkor 
foglalkozik, ha a vallás szabad gyakorlásáról és az izr. 
vallás recepciójáról szóló, visszavetett javaslatokkal végez. 
E két utóbbi javaslatot az okt. 17-iki ülésen tárgyalja a 
képviselőház. 

* Gyászrovat. Nagyenyedi theologiai akadémiánkat 
ismét súlyos veszteség érte. Berde Sándor, nagyreményű 
fiatal theol. tanár, korábban hét éven át kackói körlelkész, 
folyó hó 13-án 38 éves korában hosszas szenvedés után 
elhunyt. Tehetséges, nagyratörő lélek volt, vasszorgalom-
mal és nem közönséges tudománynyal, kit a gyakorló 
lelkészet köréből alig pár éve hívott el az erdélyi egyház-
kerület a Kolozsvárt felállítandó theologiai fakultásra, de 
ideiglenesen Nagy-Enyeden adott neki jól betöltött munka-
kört. Özvegye és több kiskorú gyermek gyászolja kora 
halálát, melyről tanártársai és tanítványai is külön gyász-
jelentést adtak ki. Béke hamvaira! — Szakács Mózes, 
székely-udvarhelyi ref. főgimnáziumi tanár élete 66-ik évé-
ben folyó hó 13-án meghalt. Kiváló buzgóságú, rendkívül 
tevékeny és egvházias érzelmű ember volt, ki az iskolá-
ban, a társadalomban és az egyházban nemes hévvel 
szolgálta a közművelődés és a vallás szent ügyét. A 
hatvanas évek végéig a budapesti ref. főgimnáziumban 
tanárkodott, azóta Székelyudvarhelyen működött székely 
szívóssággal és kálvinista buzgósággal. Béke hamvaira! 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Egyes szám ára ttO Jer. 

Heródes és Pilátus. 

Nem rég olvastam valahol, hogy Froude, 
a hírneves angol történtíró, Erasmusról írt egy 
könyvet, a melyben kifejti, hogy a kiváló huma-
nista »a theoret ikus igazság ellen soha sem vé-
tett®. Ez a furcsa mondás, úgy látszik, annyit tesz, 
hogy Froucle nem meri ugyan egész nyíltan 
Erasmust úgy tüntetni fel, mint a reformátori 
kor mintaképét ; az a szellemes, hajlékony, sima 
és a pápasággal jó barátságot fentartó saját-
ságos lélek nagyon megtetszett neki, s Froude 
szükségesnek tartotta egy új frázis alkotását, 
hogy kedvenc alakját nagyon megdicsérhesse, de 
egyúttal a történeti igazság ellen, a magasabb 
erkölcsi felfogás ellen és saját jobb órákban írt 
művei szelleme ellen se vétsen. Mert Froude 
valamikor egy igen jeles értekezésében, a mely-
ben kimutatja, hogy csak olyan rendíthetetlen 
és alkudozni nem tudó jellemek indíthatták meg 
a reformációt, mint Luther, nagyon világosan és 
megcáfolhatatlanul kimutatta azt is, hogy olyan 
emberek, a minő Erasmus volt, ha ezer eszten-
deig éltek volna, sem tisztíthatták volna meg az 
egyházat. Épen azért mélyen elszomorított, hogy 
még az olyan történetírók is, mint Froude, ar ra 
pazarolják erejöket, hogy egy világfit dicsőítse-
nek, a ki szeret elmés mondásokat hangoztatni 
a barátok hibái és. bűnei felett, a ki szereti a 
pénzt és az élvezeteket is a tudomány mellett, 
de a ki azért vagy talán ép azért a pápákkal és 
bibornokokkal a barátságot a rongyos nép miatt 
ugyan el nem rontja, ha ez az Istenadta nép a 
legnagyobb sötétség éjszakában tapogatódzik is. 

A mint így gondolkoztam és tépelődtem, 
eszembe jutott, hogy a különböző irányú gonosz 
törekvések a közösen gyűlölt jó ellenében sok-
szor egyesültek már, mint Pilátus ós Heródes 
egykoron. Különösen pedig azt találtam, hogy a 
vakhit, a mit már a XVI. században is, ha nem 
is annyira s oly mértékben, mint most, de mégis 

már akkor is a lehető leghatalmasabban a pápa 
képviselt, igen sokszor egyesült a finom, világias, 
szellemeskedő, esetleg atheisticus, vagy minden-
esetre evangéliumi erőt nélkülöző erazmusi irány-
nyal — a Krisztus ellen. Ez az egyesülés ma is 
divatos. Tudósok, a kik nevetnek, úgy magán 
körben, bor, kártya és szép pipaszó mellett a 
hivő keresztyén hitén, reménységén, elmennek 
a misékre — hol azt kiáltják : imádunk szent 
ostya s alázatosan hajlonganak a coelibatus lo-
vagjai előtt. A veszély pedig az evangélium ter-
jedésére nézve abban van, hogy a közönyösség 
és tespedtség legrettenetesebb neme terjed el. 
A vakhit lovagjai szépen elhallgatják tudós ba-
rátaik értekezéseit, elolvassák ós megdicsérik 
műveiket, meg hírlapi cikkeiket, csakhogy ezek 
meg fel ne szólaljanak, a mikor ők meg a tem-
plomok benső misemondásának, a papok szentségé-
nek s a pápa csalhatatlanságának magyarázgatása 
ós dicsőítése által a nép, a tömeg nagy részét 
járszalagon vezetik. Igen érdekes e szomorú lát-
vány ! A mikor a legrettenetesebb, az emberi 
tekintély teljes hatalmát hangsúlyozó irány kezet 
nyújt a féktelen ós az Isten és az ő Krisztusa 
ellen is fellázadó, libertin szellemnek. Bármiként 
legyen is e dolog, e két ellentétesnek látszó ha-
talmasság, kell, hogy közös találkozóval bírjon. 
Lássunk csak egy párt ezekből. 

A vakhit pártolói egyházi törvénynyé tették, 
hogy a Szent í rást csak egyes kiváltságosok 
olvashatják. Az Isten igéje közkincscsé nem lehet. 
Természetesen, mert félnek attól a világosságtól, 
a mely az Isten igéjéből kiárad. Azért a Szent 
í rás olvasását csak azoknak engedik meg, a kik-
nek egyenesen létérdekök amaz isteni világos-
ság elnyomása. A hitetlenség lovagjai nyíltan 
kimondják, hogy a Szent í rás nem is az Isten 
igéje. Elvesződnek a biblia külső, látszólagos 
hiányain s befogják az emberek szemét, hogy 
ezek ne lássák a Krisztust, a kiről az írások 
bizonyságot tesznek. A két ellentétesnek látszó 



irányzat tehát a gyakorlatban egy zászló alatt 
küzcl s e zászlóra az van írva: El a Szent írással! 

Vagy tekintsünk a keresztyénség fő kérdé-
sére: ki volt a Krisztus? Attól, hogy e kérdésre 
mit felelünk, attól függ idvességünk. Boldogsá-
gunk érdekében valósággal mindenek felett és 
előtt szükséges volna e kérdéssel leszámolnunk. 
De a vakhit egyfelől, a hitetlenség másfelől aka-
dályoznak bennünket ebben. A vakhit az egyház-
nak százezerféle követelményét tárja elénk s 
ezekkel elaltatja lelkiismeretünket, hogy csak 
meg se kíséreljük megharcolni a nemes harcot 
s kiküzdeni a Krisztusban vetett élő hitet. A 
hitetlenség sem engedi, hogy e központi kér-
déssel kezdjük. Előbb ily kérdésekre követel 
feleletet : Van-e lét ? Mi az anyag ? Mi a szel-
lem ? Van-e lélek ? Mi az Isten ? Van-e Isten ? 
Kik írták a bibliát ? Nagyon természetesen, a ki 
a Krisztus nélkül akar e kérdésekre megfelelni, 
az vagy beleőrül vagy azt mond ja : Bolondság 
az egész! Együnk, igyunk; maholnap úgy is 
meghalunk ! így azután az emberek legnagyobb 
része elmulasztj a a Krisztusban való igaz hit 
megszerzését, már pedig a ki a Krisztushoz nem 
járul, az az Atyát sem ismerheti meg. 

Vagy gondoljunk az isteni tiszteletre. A 
vakhit érdeke azt követeli, hogy az isteni tisz-
telet látványos, fényes, ékes és homályos legyen, 
központját az képezze, hogy a pap az ostyát a 
Krisztus testévé s vérévé varázsolja át s az 
isteni tisztelet központi részében latin nyelven 
szóljon az álclozár, hogy a nép csak ámuljon, 
bámuljon, csodálkozzék ós ne értsen semmit. A 
hitetlen ember is azt mondja : nem a templom-
ban van az értelmi felvilágosodás helye. A val-
lás úgy sem igaz, hát hogy a buta népet minél 
inkább lebilincselje, legyen minél nagyszerűbb 
az isteni tisztelet s tartsa minél lázasabb izga-
lomban a lelket. A mívelt ember úgy se jár a 
templomba, ha csak valami parádé alkalmával 
nem ; a népnek meg annál jobb, minél díszesebb, 
megigézőbb az isteni tisztelet. A mint valami 
prot. temetésről jövet egy nagy természettudós 
mondta, a ki peclig, ha megszorítanák, alighanem 
atheistának vallaná magá t : Mégis csak szebb 
az a circum clederunt. Persze, mert ebből úgy 
sem ért senki semmit. 

Hát az egyházszervezet milyen legyen? A 
vakhit azt mond ja : lehetőleg hierarchikus és 
absolitistikus! Mert az emberek nagy része nem 
alkalmas arra, hogy a vallás kérdéseiről gon-
dolkodjék. Azt bizony vezetni kell. Rá kell pa-
rancsolni, hogy mit higyjen. A világi hitetlen 
ember is azt mond ja : Minél erőteljesebb szer-
vezet kell, minél szigorúbb parancsok, minél ke-
vesebb okoskodás, hogy az egyház gépezete minél 

rendesebben forogjon és azt a nagy urak minél 
könnye bbszerrel felhasználhassák a saját, külön-
leges céljaikra. S hogy aztán mit hisznek az 
egyházgépezetben, az mindegy, a fődolog az, hogy 
ne sokat okoskodjanak, végezzék a kiszabott 
cselekvényeket, fizessék a kiszabott adót, aztán 
addig van. 

Iiát az erkölcsi élet? A vakhit követői azt 
mondják : ez a vallásos élet nagyon sok kelle-
metlenséggel jár s azért méltó, hogy az ember 
bizonyos kárpótlást szerezzen magának. Az egy-
ház fővezetőinek annyira szenteknek kell mutat-
kozniok, hogy igazán istentelenség volna tőlök 
azt követelni, hogy valóban oly szentek is legye-
nek. A hívek pedig oly vakon és oly bután 
tesznek mindent, a mit papjaik parancsolnak, 
oly híven gyónnak, hogy azért igazán megér-
demlik, hogy egy-egy kis csintalanságot elkövet-
hessenek. A hitetlenség sem a Krisztusban ke-
resi és találja az igaz boldogságot. »Itt a földön 
akarunk élvezni«, azt kiáltja a gyakorlati hitet-
lenség, az anarchizmus. És a kártyaasztalnál, a 
habzó pohár mellett, Venus és Bacchus oltára 
mellett találkoznak vakhit és hitetlenség gyak-
ran. Kimulatják magukat, azután az egyik is, 
másik is prédikál az evangélium következetes 
követői ellen, az egyik, mert azok az emberek 
előtt meg nem hajolnak, a másik, mert az Isten 
kegyelme előtt meghajolnak. Szóval a vakhitnek 
a Krisztus botrány, a hitetlenségnek bolondság, 
ele mindenik ellensége a Krisztusnak. 

Azonban ne felejtsük el, hogy a Krisztus 
barátja úgy a vakhit, mint a hitetlenség köve-
tőinek. Az igaz, hogy a Krisztusnál nincs na-
gyobb ellensége a vakhitnek és a hitetlenségnek. 
A Krisztus gyűlöli az emberek előtt való okta-
lan meghajolást s rosszalja az Isten akarata ós 
bölcsesége ellen való fellázadást. De meg akar ja 
menteni a vakhit követőit is, a hitetlenség lovag-
jait is. A Krisztus kész segíteni a büszke Natha-
naeleken is, a bűnös Zakeusokon is. Tudja, hogy 
mindenik téved s Heródes is, Pilátus is távol 
esik az igaz boldogságtól. És azoknak, a kik az 
Iclvezítő hívei akarnak lenni, nincs más menek-
vésök, mint hogy megtöltsék lelköket az Úr 
Jézus szerelmével. Csak azok, a kik elmondhat-
ják : Élek többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus, azok tudják megérteni a vakhit köve-
tőivel is, a hitetlenség lovagjaival is, hogy lelki 
életök a legfontosabb tényezőt, az Isten kegyel-
mét nélkülözi s hogy az embereket és önmago-
kat megcsalhatják, de az Isten meg nem csufol-
tathatik. A ki, a mit vet, azt aratja. A ki, akár 
a vakhit, akár a hitetlenség formájában, a test-
nek vet, a testből arat örök veszedelmet. A ki 
a léleknek vet, az a lélekből arat örök életet. 



Annyi bizonyos, hogy a ki a Krisztust követi, 
a ki a léleknek vet, sem a Herodesek, sem a 
Pilátusok nyomdokaiba nem léphet s velők szö-
vetséget nem köthet. S az is bizonyos, hogy a 
melyik egyház a Krisztust magába nem veszi, 
a Krisztus erőit, mint jótékony villamos áramo-
kat, tagjain keresztül nem veze t i : az vagy a 
vakhit vagy a hi tet lenség vagy mind a kettő rabja 
lesz. De ja j azoknak, százszorosan jaj, a kik a 
Krisztust megfeszítik. 

Janus Pannonius. 

Igazságot és szabadságot kérünk . . , 
Jogos és sürgős az igyekezet, hogy lelkészi állomá-

saink helyzetén javítva legyen. 
A javításra kötelezve vannak a hívek — az egyház 

önfentartási kötelességéből kifolyólag, mert ha dotációnk 
a jövőben is megmarad ily nyomorúságosnak: még ha 
egyetemet állítunk is magunknak, az sem lesz képes annyi 
papot adni a ref. egyháznak, mint a mennyire szükség lesz; 
kötelezve van az egyházi felsőség, mert ha elmulaszt 
megtenni minden lehetőt: vétkezik magasztos hivatása 
ellen; kötelezve van az állam, mert mélyebbre ható mun-
kát teljesítő és igazabb munkásai nincsenek a magyar 
állameszmének, mint a ref. lelkészek. 

Az állam előmunkálatokat csinál; hogy mit tervez, 
mit ad: sejtelmünk sincs róla 1 Az egyes egyházak, a 
hívek ? Azokon sok a teher, azokban nagy a közönyösség. 
Ha nem ez volna a színigazság: már olvasnók, hogy itt 
és ott megtörténtek a helyi intézkedések a lelkészi fize-
tések emelése tárgyában! Az egyházi felsőség? Össze-
szedi a hivatalos kimutatáshoz szükséges adatokat, »je-
lentőíveket* készíttet s e mellett, megengedem: merő 
jóakaratból terhet rak az egyetemes egyház érdekében a 
lelkészekre, tehát súlyosbítja anyagi helyzetöket. 

Mi által? Hol? Ki meri azt állítani? Zúdul fel a 
megbontránkozás! 

Ott a konventi tervezetlen, mely összekötötte a lel-
készi gyámintézet tervezetével a nyugdíjintézetét • az által, 
hogy az országos nyugdíjintézeti alap javára lefoglalni 
akarja a lelkészi járulékok 25 % -át; állítja ezt maga a 
konventi tervezet. 

Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni; e lapok 
hasábjain s az egyházmegyék és egyházkerületek termei-
ben tárgyalva volt már e kérdés eléggé; csak azt az 
igazságot kívánom kimutatni, hogy a nyugdíj-alap beszer-
zésének megkezdésére nem kapott a konvent utasítást, 
tehát ide vonatkozó tervezete ellen méltó a felszólalás, 
igazolt az állásfoglalás, 

A zsinat teendőjévé tette a konventnek, hogy a lel-
készi özvegyek és árvák számára mielőbb megalkossa a 
gyámintézetet (259. §-sa) s feladatává, hogy ezzel össz-
hangzólag a hivatalviselésre képtelen lelkészek nyugdíj-
intézetének kérdésével tovább is foglalkozzék s arra vo-

natkozó végleges tervezetét minden esetben terjeszsze a 
zsinat elé. 

Hát én megengedem, hogy ez is foglalkozás a nyug-
díjintézet tervezetével, a mit a konvent csinált; de enged-
tessék meg viszont nekem, és illetve nekünk, kik a kon-
venttel e tekintetben ellentétes állást foglalunk el, hogy 
e foglalkozás nem a zsinat többségének intenciója szerint 
történt. A zsinat a gyámintézetnek megalkotását a kon-
ventre bizta, a nyugdíjintézet megalkotását pedig magának 
tartotta fenn; azt kívánta a konventtől, hogy csak terve-
zetét terjeszsze be a nyugdíjintézetnek, de azt nem, hogy 
a nyugdíjintézet alaptökéjének első köveit az elismert 
sanyarú helyzetben levő ref. papságtól szedje össze. 

A zsinati kisebbségnek volt kedvenc eszméje a nyug-
díjintézetnek rögtöni szervezése; a többség csak a gyám-
intézetet akarta. Ez az igazság. Emlékezhetnek rá, kik a 
zsinat azon ülésén jelen voltak, mikor e tárgyban a hatá-
rozat meghozatott, hogy milyen zavar keletkezett, hogy 
mily különösen, a rendes többség várakozása ellenére, sőt 
bosszúságára ütött ki a szavazás? Hogy mondogatták, 
kik a nyugdíjintézetet forszírozták, hogy nem jól csele-
kedtünk ?! 

Én is azok közt voltam, kik a két intézet külön-
választására, vagyis arra szavaztak, hogy a nyugdíjintézet 
felállítása még most odáztassék el; kik azon véleményben 
voltak, hogy minden, tehát kizárólag minden kinálkozó 
forrás először a gyámintézet felállítására fordíttassék és 
csak azután, midőn körvonalozva lesz a nyugdíjintézet 
célja, a nyugalmazás kérdése s annak esetei, csak midőn 
tudva lesz, hogy a káplántartás mellett életfogytig terjedő 
hatály (191. §.) eltörléséért miféle ellenérték biztosíttatik 
a ref. lelkészi karnak: csak akkor következzék a nyug-
díjintézet felállítása. 

Ez volt a többség véleménye és meg vagyok róla 
győződve, hogy ha a kisebbségnek e 25% tőkésítésre 
redukálódott nyugdíj-alap tervezete szóba hozatott volna 
a zsinaton (kár volt nem tenni), az is ép úgy megbukott 
volna, mint az eredeti szöveg, mely a két célt a »nyug-
díjintézet* neve alatt kívánta megvalósíttatni. (Lásd a 
debreceni zsinat által alkotott régibb törvény 217. §. e) 
pontját.) 

De meg a zsinat alkalmával ez a 25°/0 különvá-
lasztása tervben sem volt. Még akkor azzal az eszmével 
foglalkoztak az ügy előkészítői, hogy valamelyik életbizto-
sító társasággal köttetik egyesség a lelkészek részére biz-
tosítandó életjáradékokra. Azóta tünt ki, hogy e számítás 
nem volt kivihető. A zsinati többség ez alkalommal mást 
nem akart, mint a gyámintézetet. Ez az egyik igazság! 

A másik igazság pedig az, minek figyelembe vételét 
szintén tisztelettel kérjük, hogy a lelkészek nyugalmazása, 
melynek az egyházi törvénybe beiktatása nem tűnt fel 
senkinek s még kevésbé támasztott aggodalmakat nagy 
átalánosságban, a lelkészek nyugalmazása által, a lelkészek 
részvétele nélkül eszközöltessék. 

Miért mondanám el, a mit mindenki tud, hogy magyar 
ref. egyházunk három százados történeti fejlődése élet-
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fogytig tartó hatályává tette a lelkészválasztást, és csak 
a legközelebbi zsinat vette fel törvényei közé a 192. §. 
c) pontja alatt, hogy megüresedik a lelkészi állomás a 
nyugalomba lépés, vagy egyházi hatóság által nyugalmasás 
következtében is. 

Az a jog, hogy káplán és adminisztrátor tartás mellett 
a lelkész haláláig ki nem mozdítható, ha csak rá nem 
szolgál vétkeivel, nem adható fel oly könnyen, nem vehető 
el illendő kárpótlás nélkül, hacsak le nem mond róla a 
a lelkészi kar. Ez is igazság. 

Nem szeretném, ha félreértenének, vagy elmagyaráz-
nák védelmemet. Senki sem látja be nálam jobban: mily 
nagy hátránynyal van az egyes egyházakra, ha azokban 
a lelkész akár erkölcsi, akár szellemi vagy testi fogyat-
kozás miatt nem képes magasztos állását betölteni s távol 
van tőlem a gondolat, hogy e bajon segíteni ne kívánnék 
s nem is az a célom, hogy a lelkészek hivatalból nyugal-
mazása ellen lándzsát törjek : hanem csak az, hogy küzdjek 
azért, a mi igazság. Az igazság pedig ez: ha az egyház 
érdeke és nem az illető papé, hogy nyugalmaztassék: 
akkor az egyház kötelessége és nem a ref. papi karé, 
hogy a nyugalmazás költségeit viselje. A konventi tervezet 
pedig azt kontemplálja, hogy a magyar ref. lelkészek szol-
gáltassák be lelkészi fizetéseiknek 21/2°/0-át az özvegy és 
árva gyámintézetbe, hogy ez összegnek egy negyedrésze 
is a nyugdíjintézet céljaira tőkésíttessék. Ez már a nem 
igazság 1 Tehát az a szegény lelkész, kinek 400 frtra megy 
fel fizetése, a ki rongyoskodik, nélkülöz az egyház érde-
kében, azon célból, hogy ha majd elhasznált, értéktelen 
eszközzé teszi az idő és betegség, nyugdíjazható legyen 
s elveszítse az eddigi gyakorlat által részére haláláig biz-
tosított papi fizetését, elveszítse feje felől a szegényes 
hajlékot és kidobassék a világba szerény nyugdíjával: 
évenként tartozik fizetni — nyomorúságos tengődésre is 
alig elégséges jövedelméből fizetése 2V2 percentjének -— 
10 frtnak egynegyedrészét 2 frt 50 krt, míg ugyanezen 
célra egyháza, melynek érdekében nyugdíjaztatnék, fizetni 
tartozik 1 frtot. Vagy a heves-nagykúnsági egyházmegye 
lelkészei, a cirka 40,000 frtot tevő lelkészi jövedelmek 
után fizessenek a gyámintézetnek évenként 1000 frtot, ebből 
azonban özvegyeiknek és árváiknak csak 750 frt jut, 
250 frt pedig fordíttassék annak a bárdnak élesítésére, 
mely nyakokra csaphat s őket magokat nyomorult csa-
ládjaikkal együtt kivetheti a világba, hogy élvezzék a 
kényszerű nyugdíj fél vagy negyedrész kenyerét. A heves-
nagykúnsági egyházmegye pedig összes egyházaiból segí-
tené e cél elérését évenkénti 100 frttal. Hát hol van itt 
az igazság ? Én azt hiszem, teljesen elég és méltánylandó 
lenne a ref. lelkészi kartól annyival megelégedni a hiva-
talbóli, egyházhatóság általi nyugalmazás végrehajtására, 
hogy ez önkényt lemondana azon jogról, miszerint meg-
választatásának hatálya egész életidejére kiterjed s e helyett 
az egyházak terhére megalkotandó nyugdíjintézet méltá-
nyos nyugdíjazását elfogadná. 

De az igazság mellett még szabadságot is kérünk, 
szabadságot, mely a szabad haza minden fiának meg van 

adva, hogy t. i. vagyont szerezhessenek, befektetéseket 
eszközölhessenek — a mások megkárosítása nélkül. Egye-
dül te lennél az az osztály, melynek joga ez irányban 
megszoríttatnék, te református papság, mely azt hirdeted, 
hogy nemcsak a lélek szabad, hanem a test is, mely az 
emberi szabadságból folyó jogoknak mindenkor előharcosa 
voltál; egyedül te neked nem lenne szabad jogoddal élni, 
mert a konventi tervezet szerint, az elődeid által sok 
buzgósággal, nagy önmegtagadással megteremtett egyház-
megyei gyámintézetek jótékonyságát árvául maradó csa-
ládod részére nem biztosíthatod; te neked nem szabad 
szövetkezni, hogy vállat vállhoz vetve, fillért fillérhez rakva 
segíts magadon, könnyíts özvegyed és árváid sorsán. 

Még azon esetben is a szabadság, az egyéni szabad 
rendelkezés megkötése volna a konventi tervezetnek ez 
intézkedése, ha azt követelné, hogy új gyámintézeteket 
nem lehet alkotni; annál sérelmesebb, hogy a meglevőkbe 
nem szabad belépni. Hiszen a meglevő gyámintézetek, a 
kebelbeli lelkészi fizetéseknek a járuléka; midőn p. o. 
valakit megválasztanak akár a harmadfélezer forintos 
m.-túri, akár a 300 frtot sem tevő rákócii lelkészi állo-
másra, az jogot nyer a heves-nagykúnsági egyházmegye 
32,000 frtot tevő gyámintézeti alapjához. E jogot elvenni 
nem lehet, a szabadságot e jog élvezetében megszorítani 
nem volna méltó az egyház egyeteméhez. Hiszen, ha ilyen 
irányú buzgósággal akarja a konvent a gyám- és nyugdíj-
intézetet felállítani: akkor egy még nagyobb felbuzdulás 
eredményeként megérhetjük, hogy nem lesz szabad a ref. 
lelkésznek még életbiztosítást sem kötni. 

Igazságot kérünk hát és szabadságot, melyek min-
denike éltető eleme egyházunknak s melyeknek épen álta-
lunk megtapodása veszedelmes gyümölcsöket teremhet a 
példa ragadóssága folytán. 

Kenderes, 1894. október 11-én. GyŐry Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az orsz. középiskolai tanáregyesület bajai. 

Beteg ez a nagyra hivatott egyesületünk is. Szerve-
zete bomlásnak indult, szelleme degenerálódott. Néhány év 
óta az egyesületen a felbomlás tünetei észlelhetők. 

A vidéki tagok és fővárosi igazgató-választmány a 
fizetésrendezés alkalmából összekülönböztek s tömegesen 
kiléptek az egyesületből. Ez volt az első symptoma. 

A tavalyi szegedi nagygyűlés az ős tisztikart lemon-
datta, s az újjászervezkedést az idei tátrafüredi nagy-
gyűlésre halasztotta; de ez a nagygyűlés oly néptelen 
volt, hogy alig tudott határozni. Ez a második symptoma. 

Az egyesület havi közlönyét folyó évi október 
hónapban hetilappá változtatták s mindjárt az első heti 
számban S. B. jegygyei megjelent egy cikk, mely a tanár-
világot közönynyel, beteg közszellemmel vádolja. A cikk 
kiadása miatt már ismét tömegesen lépnek ki a tagok. 
Ez a legújabb symptoma. 



Íme a famozus cikk, mely a legújabb riadalmat 
okozta a tanárvilágban. A címe »Közöny«, szerzője Schack 
Béla dr., egy túlbuzgó fiatal óriás. 

»Azt szokták mondani, hogy a szabónak van a 
legrosszabb kaputja és a vargának a legrongyosabb csiz-
mája. Nem tudom, jó nyomon járok-e, ha azt hiszem, 
hogy ennek az egyszerű tapasztalati igazságnak az analo-
gonja, hogy mi tanárok az ideálizmusnak olyan szűkiben 
vagyunk. Nagv merészség kigondolni, de még nagyobb 
leírni, s nekem mégis meggyőződésem, hogy ennek a 
foglalkozásunkhoz oly szükséges, némelyek szerint elenged-
hetetlen kelléknek bizony nem jó termő talaja a tanár-
kodás. Régóta figyelem én a viszonyokat s mindig csak 
arra a meggyőződésemre jutok, hogy szabóra új kaput, 
vargára jó csizma nem férne úgy rá, mint ránk tanárokra 
egy kis önzetlen, egészséges friss fellendülés. Olyan szürke, 
kicsinyes, materialisztikus, a mi gondolatvilágunk, mint 
künn az ősz az ő se meleg, se hideg temperaturájával 
és barna tarlóival. 

Vájjon mi ennek az oka ? Tessék megkérdezni száz 
tanárt. Kilencven a tanügyi hatóságokat, öt az általános 
társadalmi viszonyokat, öt a pálya nehézségeit fogja okozni; 
de ezrekbe kell mennünk, hogy egy igaz emberre akad-
junk, a ki a mellét verve azt mondja: én bűnöm! Pedig 
bizony a mi bűnünk. A mi fanyar, elégedetlen természe-
tünké, a mely sorában nem talál megnyugvást s mely 
ürességet lát működése előtt és után, s csak akkor ébred 
életre, mikor az iskola közeléből menekülhet. Igen másutt 
keressük tulajdonképeni életcélunkat. Hogy azért-e, mert 
dereng bennünk a tudat, hogy nevelési fáradozásaink 
hiábavalók vagy pedig azért, mert kis körünket sem tudjuk 
úgy betölteni, a hogy kellene: nem tudom. Egyet azon-
ban tudok: nincs az a száraz théma, az a még annyiszor 
feldogozott anyag, a mit az ember előzetes készüléssel 
s a tárgynak új oldalról való megvilágításával maga 
magának is élvezetessé ne tudna tenni. Az a tanár, a ki 
úgy lép be' az osztályba, hogy jóformán azt se tudja, miről 
lesz ott szó, bizony csömörrel fogja az órát elhagyni. Ha 
tud beszélni, megutálja magában a szélhámosságot, a 
melylyel Faust módjára orruknál fogva húzza-vonja a 
fiúkat, ha meg nem tud, a csalatkozott arcokról a saját 
maga szánalmas voltát fogja leolvasni — a mi szintén 
nem kellemes érzés s végül a szellemi tehetetlenség tudatá-
ban zsarnokokat teremt. 

De hát miből merítsük azt a megifjító italt? Ne 
tessék nagyon megijedni, ha azt mondom: a nyomtatott 
betűből. Ez a mi tanárságunknak — sit venia verbo — 
megölő betűje, ez az ő rongyos kaputjok, félretört sarkú 
csizmájuk. A mi tanáraink nem szeretnek olvasni. »Majd 
bolond leszek* — mondja nem egy, de sok — »betűvel 
rontani a szememet. Eleget olvastam filozoter koromban. 
Kitart az egy életre! Még valami új dolgot találnék olvasni, 
a mi megingatna abban, a mire most esküszöm. Csak 
hadd bújják a nebulók a könyvet, most rajtuk a sor. Én 
részemről okosabbat is tudok mívelni — induljunk csak 
a tarokpártihoz«. Ismertem az egyetemen egy nagyon 
derék classica-íilológus jelöltet. Már az alapvizsga előtt 
sem volt egyéb vágya, mint hogy kathedrához jutván, 
minden délután meglegyen a négyes tarokja. Ugy tudom, 
ez a kívánsága teljesült; álláshoz jutván, csakhamar elvette 
a direktora lányát s valósznűleg sokat tartozik, mert 
szépen indult irodalmi működésének egy csapásra vége 
szakadt. Pedig kár érte, mert magvasabb dolgokat tudna 
írni, mint sok cikk-fabrikáns. Ez az egy eset százat példáz, 
A kártya az intenzivebb tanári vagy esetleg irodalmi 
foglalkozástól — bátran mondhatjuk — elvonja tanár-

ságunknak felét. De egyszersmind annak is útjában áll, 
hogy a tanár — mint sokan joggal kívánják — beleolvad-
jon társadalomba. Az az ember, a ki kártyázik, nem 
társas lény; a míg játszik, addig sem hall, sem lát; 
a mikor meg nem játszik, vagy a befejezet pártin vitat-
kozik, jobb dolgokra érdemes hévvel vagy azt lesi, mikor 
indul meg a következő játszma. Persze a kártya kiadással 
is jár. De hát attól nem szánjuk. Megvenni egy szak-
könyvet? előfizetni egy tanügyi lapra? Arra nem telik a 
szegény tanár fizetéséből, hanem a blattra, arra igen. Azt 
tetszik hinni, hogy elméletileg konstruálom a dolgot? 
Fájdalom, nem; a mit mondok, azt mind láttam. De hát 
végre is nem minden tanár kártyás, mit csinál a többi? 
Javarészt minden egyebet, csak azt nem, a mi szakmájába 
vág. Házakat gründol, fogyasztási szövetkezeteket alapít, 
biztosítást közvetít, kosztosokat tart, vállalkozik, minden-
féle sportot üz: csak az olvasást, azt nem veszi be a 
természete. 

Ez magyarázza meg, hogy nálunk a szakirodalmat, 
különösebben a pedagógiait, a tanároknak oly kis töredéke 
ismeri s — eredményesen — még kisebb része műveli. 
Az ismerés és a művelés természetesen nem esik mindig 
össze; bámulatos tájékozatlansággal vágja az ifjú, vagy 
sokszor vénecske óriás fejszéjét egy-egy kérdésbe s fogalma 
sincs róla, hogy azon a törzsön előtte már hány munkás 
fejsze dolgozott. A kiválasztottak és szorgalmasok kis 
csapata egymásnak ír. Sok-sok tanári szobában látni még 
a hó végén is felvágatlan füzeteket. Azok a tanügyi lapok. 
Mert a kereskedő ugyan végig olvassa a piaci jelentéseket, 
az igyekvő orvos figyelemmel kiséri szakmája haladását, 
a molnároknak és lisztiparosoknak, valamint a mészáro-
soknak és henteseknek megvan a maguk olvasott közlö-
nyük : de a tanárember mit sem törődik azzal, mi törté-
nik az oktatás terén vagy a kollegája agyában. Ez utóbbi 
dolog iránt főképen nem viseltetünk tisztelettel. S ez talán 
a sok bajnak egyik oka. Nálunk tekintély nincs. Mi csak 
tanítani akarunk, de tanulni — olyan nincs. Hogy X 
vagy Y egy fejjel kiemelkedjék közülünk? Azt nem türjiik. 
Le kell nyomni. Mivel? Cáfolással, érvekkel, megvitatás-
sal ? Nem. Közönvnyel. Feküdjünk rá nagy lusta testünk-
kel, a míg szuszszami sem bír, a míg olyan nem lesz, 
mint mi: fanyar, elégedetlen, semmit sem tevő, de min-
den lelkes mozdulatunk útjába kölöncöt vető. Irtózatos 
egy hadakozási eszköz a közöny. Törvényt kellene rá 
szabni, mint hajdanta a láncos golyóra, mert több szel-
lemi halottat csinál, mint a tudatlanság, készületlenség és 
felületesség együttvéve.« 

Eddig az ország-háborító cikk, mely bizony kemény 
dolgokat mond el. így elmondva, ily általánosságban tartva 
ezek a dolgok nem felelnek meg a valóságnak. Mosakodik 
is miatta a szerkesztő, (Alexander Bernát) külön nyilat-
kozattal a >Közlöny« október 21-iki szátaában. A választ-
mány pedig összeülvén, »kijelenti, hogy S. B. cikkében 
foglaltakat sérelmeseknek s általánosságban igaztalanok-
nak tartja és visszautasítja^. Jól tette. 

Mi is azt tartjuk, hogy túloz a »Közöny* írója, 
mikor ily sötét képet fest a tanárokról. Mi többre tartjuk 
középiskolai tanárainkat. Azt azonban be kell ismernünk, 
hogy rothad valami Dániában s hogy a tanári közszellem, 
kivált az állami, tanároknál, nem egészséges. Erre is rá-
férne a gyökeres reform, az újjászületés! 

V. F. 



T Á R C A . 

A protestantizmus erkölcsi világnézetéről. 
Felo lvas ta to t t a m a g y a r prot . i r o d a l m i t á r s a s á g fe lo lvasó es té lyen. 

II. 
De legyen elég az elvekből. Térjünk a protestáns 

elvek gyakorlati hatásának ismertetésére. 
A római egyház egyik nagyhirü polemikusa, Möhler, 

azt mondja egy helyen: »A protestantizmusban a vallásos 
elem a fénylőbb oldal, az erkölcsi ellenben a homályo-
sabb®. Az elfogulatlan történelem azonban arról tesz meg-
dönthetlen bizonyságot, hogy a protestantizmus erkölcsi 
oldalról is fénylő csillag, ha elveit híven követik. 

Maculay, a világhírű angol történész azt mondja 
e kérdésről: »Azon időtől fogva, melyben a barbár népek 
megrohanták a nyugati császárságot, egész a tudományok 
feltámadásáig, Róma egyházának befolyása általában ked-
vező volt tudományra, művelődésre és a jó kormányzatra; 
de a három utolsó század alatt Rómának fődolga volt 
megakasztani az emberi értelem fejlődését, s ha keresz-
tyén világ általában a tudás, a szabadság, a jólét terén 
előmenetelt tett, az Róma ellenére s hatalmával ellenkező 
irányban történt. Uralma alatt Európa legkisebb, legter-
mékenyebb tartományai alásülyedtek a szegénységbe, a 
politikai szolgasága is az értelmi tompultságba. Ellenben 
a hajdan terméketlenség s műveletlenség miatt közbeszéd 
tárgyául szolgált protestáns országokat az értelmesség és 
szorgalom kertekké varázsolta, s dicsekedhetnek hősök-
nek, államférfiaknak, bölcsészeknek és költőknek hosszú 
névsorával. A ki tudja, minő volt Olaszország és Skócia 
természetnél fogva s mert összehasonlítja Róma környékét 
Edinburg környékével, az képes lesz megítélni a pápai 
uralom irányát. A monarchiák között egykor első helyet 
foglalt Spanyolországnak alásülyedése a hanyatlás legalsó 
fokára, s Hollandiának felemelkedése — természeti hátrá-
nyainak dacára — oly állapotra, a minőt valaha egy kis 
köztársaság elérhetett, ugyanezt tanúsítja. A ki Német-
országnak egyik kath. fejedelemségéből egy másik protes-
táns fejedelemségébe, vagy Svájc kath. kantonából pro-
testáns kantonba, vagy Irland kath. megyéjéből protestáns 
megyébe átmegy, tapasztalni fogja, hogy a műveltség ala-
csonyabb fokáról' magasabbra jut. Ugyanez érvényesül túl 
az oceánon is. A prot. Egyesült-Államok jóval felülmúlják 
a római kath. Mexikót, Perut, Braziliát; alsó Kanada 
kath. lakosai tunyaságban elmaradottak, míg körülöttök 
a prot. kontinens pezseg a prot. tevékenységtől és vállal-
kozástól . 

Laveley Emil, a hírneves állambölcsész »A katho-
likus népek jövőjéről* című munkájában* azt mondja: 
»A reformáció kedvezőbb a népek haladására, mint a 
római katholicizmus. Mikor azt látjuk, hogy a latin eredetű 

* L a v e l e j e E. A k a t h . népek jövő jé rő l . Fo rd í to t t a Dr. B a r t h a 
Béla, Debrecen , 1893. 

protestánsok túlszárnyalják a kath. germán népeket; mi-
dőn ugyanazon országban ugyanazon nyelvű s eredetű 
népcsoportban azt észleljük, hogy a reformáltak gyorsab-
ban és szabatosabban haladnak előre, mint a hatholikusok: 
akkor az összevágó tényekkel szemben nagyon nehéz 
eltagadni, hogy a vallás és nem a vér képezi egyes nem-
zetek rendkívüli fölvirágzásának okát*. »Mert a reformáció 
azon országoknak, melyek elfogadták, oly erőt adott, a 
minőt a történelem alig képes megmagyarázni«. — »Be-
bizonvítottnak látszik, hogy a protestáns népek magasabb 
erkölcsi színvonalon állanak, mint a római katholikusok* 
— mondja ugyancsak Laveleye. 

Professzor Leitch a presbyteri szövetségnek 1892-ik 
évi torontói gyűlésén tartott felolvasásában részletes tör-
téneti adatokkal bizonyítja, hogy a protestantizmus az 
emberiség értelmi és erkölcsi haladását oly fokra emelte, 
minőt a római kath. népek meg se közelítenek. Itne néhány 
vonás a protestantizmus közművelődési, erkölcsi és poli-
tikai előnyeiről. 

Értelmi haladás tekintében érdekes párhuzam von-
ható Európa római katholikus és protestáns országai között. 

Olaszország a reformáció előtt is Európának leg-
műveltebb, legfelvilágosultabb országa volt. A renaissance 
korában irodalma és tudománya, költészete, festészete, 
szobrászata páratlanul állott. Bizonyítékul csak a Petrarcha 
Dante, Michel Angelo és Bafael neveit említem s azt a 
tényt, hogy az olasz egyetemeket fél Európa ifjúsága láto-
gatta. De a mint Itália a reformációt elvetette, értelmi 
felsőbbsége megtörött, irodalma dilettantizmussá sülyedt, 
türelmetlen szelleme megégette Giordano Brúnót és bör-
tönbe vettette Galileit. Értelmisége manapság oly fokra 
sülyedt, hogy az 1881-ik évi népszámlálás adatai szerint 
ennek a természeti szépségekkel megáldott országnak 620/0-ja 
nem tudja írni és olvasni gyönyörű anyanyelvét. 

Ott van a spanyol királyság, a reformáció korában 
Európának legnagyobb és leghatalmasabb birodalma. Tün-
döklő nemessége, a legszámosabb katonasága, nagy keres-
kedelme, óriási tengeri hajózása, világbirodalmi helyzete 
volt s szellemi élete egén oly csillagok tündököltek, mi-
nők Calderon, Cervantes, Lope da Vaga, Murillo stb. De 
Spanyolország szintén nem vette be a reformációt, a szent 
inquisitió kiölte, kiüldözte a prot. eretnekséget. S az ered-
mény? A nagyhatalmi állás megtörése, az értelmi, erköl-
csi és anyagi élet alásülyedése. Mai nap Spanyolország 
oly tudatlanságba, renyheségbe és nyomorba van alásü-
lyedve, hogy lakosságának 75%-ja még írni és olvasni 
sem tud. 

S a mit Olasz- és Spanyolországban tapasztalunk, 
ugyanaz ismétlődik Európa mindazon országaiban, melyek 
a reformációt be nem fogadták: Ausztriában, Lengyel-
országban, részben hazánkban, sok tekintetben Francia-
országban is. Mint Carlyle mondja: »Ezek az országok 
elvetették az igazságot, mikor az önként kínálkozott, és 
most az igazság nem ismer reájok*. 

Más oldalról ott vannak a prot. országok, melyek 
a reformáció elvei szerint rendezték be nemcsak vallás-



erkölcsi, hanem összes életviszonyaikat. Értelmesség, ta-
nul tság, vállalkozási szellem, ipar, sűrű érintkezés a kül-
világgal s mindezek folyományaként vagyoni jóllét: ezek 
jellemzik a prot. országok lakosságát. Nem szólok Angliáról, 
mely nemcsak vallásban és erkölcsiségben, hanem iparban, 
kereskedelemben és vagyonosságban is a világ első népe; 
nem említem az Egyesült-Államokat, mely csudagyors ér-
telmi és anyagi haladásával a legelsők között áll a föld 
népei között; a prot. Németország tudományos és poli-
tikai súlyára sem terjeszkedem ki: ezeknek rohamos 
haladása és értelmi felsőbbsége köztudomású dolog. Csak 
két kisebb és kevésbbé ismert prot. ország példájára hivat-
kozom. Egyik Hollandia, másik Skócia. 

Hollandiában a reformáció idejében két millió ember 
élt félig homok-, félig mocsár-talajon, s ez a maroknyi 
nép ellenáll Spanyolországnak, mely akkor csaknem egész 
Európa fölött uralkodott; s alig szabadultak föl a castiliai 
járom alól, lobogóik ellepik a tengert, a szellemi világ 
élén haladnak, minden nagy európai szövetkezésben részt 
vesznek, dacolnak Angliával és Franciaországgal s ezek 
ellen szövetkezve mintát adnak az Egyesült-Államoknak 
a föderális unióra, mely lehetővé teszi a nagy köztársa-
ság határtalan gyarapodását, példát nyújtanak a jegyki-
bocsátó bankokra és részvénytársaságokra. 

Skócia a reformáció megelőző idejében a legbarba-
rabb országok egyike volt Európában, a mellette fekvő 
Irland sokkal polgáriasabb volt és a természettől is ál-
dottabb föld. Mióta a skótok a reformációt elfogadták, 
némely tekintetben még az angolokat is felülmúlják. Az 
égalj és a talaj természete nem engedi ugyan, hogy Skócia 
is oly gazdag legyen, mint Angolország, de Maculay kon-
statálja, hogy a XVII. század óta a skótok sok tekintet-
ben túlszárnyalják az angolokat. Ellenben a római kath. 
Irland szegény, nyomorult és tudatlan, a lakosságnak fele 
része írni, olvasni nem tud. 

Iskolázás tekintetében az összes prot. államok elől 
állanak. Poroszországban, Dániában, Svédországban, Szász-
országban és Würtembergben nincs is írni-olvasni nem 
tudó ember; ellenben a kath. országokban a lakosságnak 
csak harmada vagy fele ír-olvas, mint Belgiumban, Olasz-, 
Franciaországban és Ausztriában, vagy annyi se, mint 
Spanyolországban, a hol 75%, és Portugalliában, a hol 
82% az írni-olvasni nem tudók száma. »Kétszázaddal 
ezelőtt — mondja Laveleye — a felsőbbség kétségtelenül 
a kath. államoké volt, a többiek csak másodrendű hatal-
masságok voltak; de ma már az eretnekországokra ment 
át az elsőség*. 

A protestáns népek erkölcsi szinvonala is magasabb, 
mint a római katholikusoké. A bizonyítást az idő rövid-
sége miatt rövidre kell fognom. 

Először az irodalmi művek szellemével kívánok bizo-
nyítani. Nézzük meg a XVIII. század felvilágosítóinak 
müveit. »Majdnem minden francia írónak, ki az emberi 
szellem felszabadításán dolgozott, meg van a maga immo-
rális kinyomata. Vájjon a Voltaire, Rousseau, Diderot, 
Courier, Beranger összes müveit aggodalom nélkül oda 

lehet-e adni nem fiatal leány, hanem akár fiatal ember 
kezébe is?« (Laveleye). Olvassátok a francia szépirodalmi 
müveket, hallgassátok meg a divatos francia színdarabo-
kat : alapeszméjük mindig egy és ugyanaz, a házasság-
törés a maga legkülönbözőbb változataiban. A reformáció-
hoz csatlakozott országokban nincs ez így. Ott a puritán 
szellem gátat vetett a ledér erkölcsi szellemnek s oly 
szigort üttetett helyébe, mely talán túlzottnak látszik, de 
páratlan erkölcsi edzettséget kölcsönöz az embereknek. 
Ez a jelenség szervesen összefügg azzal a forrással, mely-
ből az emberek és ftépek az erkölcsi erőket merítik. A 
protestáns népek a reformáció útmutatása szerint az evan-
gélium tiszta erkölcsi forrásából táplálkoznak; Luther, 
Kálvin, Knox odavezette őket, s még midőn az egyház 
ellen harcolnak, akkor is az evangéliumra támaszkodnak. 
A katholikus írók ellenben vagy az egyházra, vagy az 
egyház ellen lázított észre hivatkoznak. A szigorú katho-
likus írók tiszteletben tartják az erkölcsiséget, de a szolga-
ságot prédikálják, pl. Bossuet, Feneion, Racine. A felvilá-
gosult kath. írók meg rajonganak a szabadságért, de nem 
tisztelik sem a vallást, sem az erkölcsiséget. Ezek a renais-
sance és a nagy forradalom hagyományait dicsőítik a 
reformáció és az evangélium rovására. Ám a renaissance 
visszatérés az ókorba, a reformáció visszatérés az evan-
géliumhoz, de mivel az evangélium fensőbb természetű 
az ókori hagyományoknál — s még a nagy forradalom 
hagyományainál is: a belőle merítő protestantizmusnak 
jobb gyümölcsöt kellett teremnie. 

S a jobb gyümölcsök tényleg meg is termettek. 
Laveleye párhuzamot vonva az angol és amerikai, meg 
a francia forradalom hőseinek jellemei között, erre az 
eredményre jut : »Az előbbiek mindnyájan kifogástalan 
erkölcsüek, foltnélküli kegyességűek s elveiket majdnem 
túlhajtott szigorúság jellemzi. A francia forradalmárok 
erkölcsisége, néhány rajongót, mint Saint Justés Robespierre, 
leszámítva, nagyon laza. Mirabeau, ez a valódi lángész, 
bámulatos szónok, eladja magát az udvarnak, trágár 
könyveket ír és az erkölcsi romlottságot a végletekig viszi. 
Állítsátok szembe vele azokat a zordon kálvinistákat, kik 
Anglia és Amerika földén megalkották a szabad államo-
kat — roppant nagy leend az ellentét.. . Államalkotáshoz 
nagyobb szervező erő a Penn V. és Washington keresz-
tyénsége, mint a Vergniau, Robespierre és Mirabeau böl-
csészete*. 

Nagyon jellemző a protestáns és nem protestáns 
erkölcsi typusok különbsége az erkölcsi indokok tekinte-
tében is. Taine az erre vonatkozó észrevételét így fejezi 
ki : »Franciaországban az erkölcsi elv az önérzetre, 
Angliában a kötelesség eszméjére van alapítva«. Laveleye 
pedig a néphez és a hadsereghez intézett kiáltványokat 
hasonlítja össze. Napoleon Egyptomban így szól katonái-
hoz: »A piramisok magaslatáról negyven évszázad tekint 
le reátok!« Németországon pedig ekként: »Katonák, ha 
visszatértek családi tűzhelyeitekhez, elmondhatjátok: vol-
tam Jénánál, voltam Austerlitznél!« Ellenben az angol 
Nelson Trafalgárnál egyszerűen így szólt: »Számítok rá, 



hogy mindenki megteszi a kötelességét!« A németalföldi 
s amerikai forradalom emberei mindig a hazára, a köte-
lességre, az Isten törvényére hivatkoznak. — Kétségtelen, 
hogy ezek biztosabb rugók, mint a büszkeség, az önérzet, 
a becsületérzés; mert míg amazok szilárd isteni alapon 
nyugszanak, ezek önkényesek s ható erejök az egyéni-
ségek szerint nagyon változó. Egészen igaza van Prevost-
Paradol francia moralistának, midőn nemzete erkölcsisé-
gének az önérzet ingatag alapjára építése miatt így sóhajt 
föl: »Borzasztó, hogy a társadalomnak nincs több támasza, 
mint a becsületérzés, s érezni kell, hogyan hajladoz az is 
kezünk alatt, mint a nádszál, melyről az írás beszél >. 

Szőts Farkas. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A biblia női alakjai. Irta: Kenessey Béla, ev. ref. theologia-aka-
démiai nyilv. rendes tanár. 44 képpel. Budapest, kiadja Hornyánszky 
Viktor könyvkereskedése. Ára díszes vászonkötésben 1 frt 50 kr. 

8° 230 lap. 

II. 
A ki a biblia női alakjairól alapos művet akar írni, 

annak ismernie kell a bibliát, a nők psychologiáját s a 
nőkre vonatkozó irodalmat. Ismernie kell a bibliát elejétől 
végig s az írás által feltüntetett különböző korokat, élet-
viszonyokat, felfogásokat, a melyeknek a bibliai nők mint-
egy visszatükrözői, képviselői. Ismernie kell a nők psycho-
logiáját, a nők sajátos gyengéit és erényeit, mert hiszen 
csak így alkothat helyes képet a nőkről s így ismerhet 
rá sokszor egy mondásról, egy nyilatkozatról az egész 
jellemre. Ismernie kell mások véleményét a nőkről, a nők 
hivatásáról és szerepéről, hogy a maga megfigyeléseit a 
másokéval kiegészíthesse. E követelményeknek Kenessey 
teljes mértékben eleget tett. Meglátszik művén, hogy át 
meg átkutatta a Szent-írást, tanulmányozta annak szavait 
is, de szellemét is. Tanulmányozta a női jellemet és meg-
tekintette s itt-ott meg is szólaltatja azokat a müveket, 
a melyek a bibliai nőkkel vagy általában a nőkre vonat-
kozó kérdésekkel foglalkoznak. Helyesen mérlegeli a ren-
delkezésére álló adatokat. Tudjuk, hogy mily nagy hibába 
estek különösen azok. a rendesen orthodox gondolkodás-
módú írók, a kik az ótestamentumi alakokat mód nélkül 
dicsőítették, mert egy vagy több magasztos vonást fedez-
tek fel jellemökben. Tudjuk azt is, hogy mily nagy egy-
oldalúságba estek másfelől azok, a kik meg elítélték tel-
jesen az ótestamentumi alakokat, mert a keresztyénség 
eszményének minden tekintetben meg nem feleltek s mert 
koruk, durva és gonosz koruk befolyása alól magokat 
kiszabadítani nem bírták. Kenessey, a mennyire csak 
lehet, szerencsésen kikerüli mind a két szélsőséget. Az 
újtestamentumi alakokat festi ugyan, egész természetesen 
több fénynyel, de az ótestamentumi nőkön is felfedezi a 
kedvező vonásokat. Olvassa el például akárki is Debora 
vagy Eszter életrajzát, mindjárt észreveszi, hogy mennyi 
igazságszeretettel tünteti fel az író az illető nők hibáit, 
az egyiknek szinte féktelen örömét ellensége rettenetes 
halálán, a másiknak ravaszságát, kegyetlenségét és más-
felöl mily gyöngédséggel tudja kitalálni Debora jellemé-
ben a magasabb kötelességek végzésére a készséget s 
Eszternél, a királyi fénybe, pompába és kényelembe emelt 
Eszternél az övéi iránt érzett részvétet és az önzetlensé-

get. A mint Debora és Eszter példájában az író egy-egy 
harcias, vad, erőszakos vagy másfelől egy szomorú, meddő 
s a zsidó népet időnként nagy erőfeszítésre indító kort 
mutat fel, úgy tárja fel előttünk az újtestamentumi Anná-
ról, a Jézust váró kegyes nőről szólva, azt a reményekkel, 
sóvárgással, szent vágyódással terhes időt, a melyben az 
Idvezítő született, Szóval, bár egyáltalában véve nem 
tudományos nehézkességgel van megírva a mű, a háttért, 
a melyből a bibliai nők képei kiemelkednek, mindenhol 
a tudományos ismeretek tárháza képezi. Megjegyzem kü-
lönben, hogy az én exegesisem itt-ott elüt az íróétól. így 
pl. szerző azt sejteti velünk Birák XI, 31. és 35. verse 
alapján, hogy Jefte leányát égő áldozattal áldozta meg s 
ennélfogva arról szól, hogy a leány >elmegy leánybaráti-
val« két hónapra a hegyek közé, hogy lassanként leküzdje 
magában az élethez való ragaszkodás vágyát és elkészül-
jön, a nagy áldozatra*. Én pedig azt hiszem Birák XI. 
39. második része alapján (Annakokáért ő férfiút nem 
ismert vala), hogy Jefte nem ragaszkodott szószerint foga-
dásához, hanem valami ótestamentumi apácaság lett a 
leány sorsa. Viszont szerző úgy tartja, hogy a Lukács VII. 
részében elbeszélt történet egyik alakja, a bűnös nő nem 
lehetett Mária Magdolna s Mária Magdolnáról meg azt 
mondja, hogy a ra vonatkozó e bibliai kifejezés: hét 
ördögtől szabadította meg az Úr, hisztérikus voltára utal. 
Én pedig azt vélem, hogy Lukács VII. részében Mária 
Magdolnáról van szó s ama bibliai kifejezés a gonoszság 
hatalmainak a szegény nő feletti uralmát jelenti s hogy 
az Idvezítő Mária Magdolnát a bűn rettenetes posvá-
nyaiból emelte ki, mondhatnám a Lukács VII. részének 
Mária Magdolnáját tette a János XX. részének Mária 
Magdolnájává. E nézetnek, valamint a Jefte leányára vonat-
kozó nézetnek sem tulajdonítok nagyobb fontosságot, any-
nyival inkább nem, mert jól tudom, hogy Kenessey fel-
fogása is vitatható. Annál inkább óhajtanám, hogy a 
szerző a Jézus anyjáról rajzolt kép egy hibáján segítsen. 
E kép nincs befejezve vagy nincs jól befejezve. Itt mintha 
a Mária-legendák egy kissé megkísértették volna a tör-
ténetírót. A Jézus anyját a keresztig kiséri el s azután 
azt mondja róla, hogy: »a kegyes rege felemeli őt a 
kereszt alól fia jobbjára, hogy ne hagyja ott a Golgothán 
elepedni, a hol az evangéliumi tudósítások legutoljára 
emlékeznek meg róla«. Hiszen az igaz, hogy, az evan-
géliumi tudósítások, a mennyiben szűkebb értelemben 
veszszük e szavakat s csak a négy evangélium tudósításait 
érijük, csakugyan a kereszt alatt síró Máriáról emlékeznek 
meg utoljára, De az apostolok cselekedeteiről írt könyv 
I. rész 14. verse határozottan úgy emlékezik meg a Jézus 
anyjáról, mint a ki a Krisztus mennybemenetele után az 
első keresztyének kicsiny seregének buzgó tagja vala. És 
épen a legendák ködének eloszlatása végett rá kellett 
volna mutatni arra, hogy az Idvezítő anyja, mint min-
denütt, pl. a Jeruzsálemi templomban fia keresése alkal-
mával, a kánai menyegzőben: úgy akkor is, a mikor a 
Krisztus már megdicsőült, úgy tűnik fel, isteni Fiával 
szemben, mint a földi a mennyeivel szemben. Mária, az 
Úr gyarló, de hű szolgálója, a Jézus pedig a Hatalmas 
és Szent, a ki folyton az Atya dolgaival foglalkozik. A 
Jézus feltámad és mennybe megy, Mária pedig a többi 
tanítványok sorában él, hat, imádkozik és munkálkodik. 
Ha e gondolatokat a szerző a legközelebbi kiadás alkal-
mával felhasználja s ha egy-két ecsetvonással a képet 
átalakítja, akkor nem hiszem, hogy könyve ellen alapos-
ság szempontjából akárki is ídfogást emelhetne. 

Pedig az alaposságon kívül más előnyei is vannak 
e műnek. Szerzőnek sikerült ismereteit, a nőkre vonatkozó 
tudását akként érvényesíteni, hogy gondosan összekeresett, 



kitalált, kisejtett jellemvonásokból vonzó, élénk és életteljes 
jellemképeket alkotott. Az alakok, mintha élnének, mozog-
nának. Ha valaki feltenné a kérdést, hogy ugyan minek írt 
valaki a bibliai nőkről, mikor azokkal a biblia lapjairól is 
megismerkedhetünk, könnyen megfelelhetünk neki. A baj 
ugyanis az, hogy a nők eltűnnek a bibliai események tenge-
rében, a főszerep az élet küzdelmeiben alig itt-ott (pl. Debo-
ránál, a ki vezérkedik vagy Mária-Magdolnánál, a ki a 
földi lények közül első az Úr feltámadásának, mint meg-
történt ténynek hirdetésében) jut nekik, az ő munkájuk 
rendesen csendes, szerény, bár épen nem jelentéktelen 
részvétel a férfiak munkájában s azért is a szent írók 
— némi kivétellel, a mikor t. i. a nők szerepe kiválóan 
fontossá és az események menetét is észrevehetően befo-
lyásolóvá lesz — elégnek tartják csak utalni az általuk 
megnevezett, aránylag kevés számú nőre, csak egy-egy 
szavukat jegyezni fel s jellemüket inkább csak érinteni, 
mint teljesen kifejteni. És épen e kifejezésnek, kiegészí-
tésnek, hiányos körvonalakból életteljes kép megfestésének, 
elszórt adatokból egy összefüggő egész megalkotásának 
munkáját végezte sikeresen a »bibliai nők alakjainak« 
írója. A Saul és Dávid közt folytatott élet-halálharc zajá-
ban ki vetne ügyet az esztelen Nábál nejére, Abigailra? 
És Kenessey könyve mégis akárkit is meggyőzhet arról, 
hogy Abigail egy egészen sajátos, különös jellem s szinte 
magunk előtt látjuk a tűzről pattant, eszes, gyors elba-
tározású és e mellett jóakaratú, békességre törekvő asz-
szonyt. Vagy ki fedezné fel, ki látná élő, küzködő alak-
nak, az Idvezítő és a gonosz férj iránt érzett kötelességek 
hű teljesítőjének Pilátus feleségét? És mégis mikor a biblia 
női alakjai során e sajátságos lélekhez jutunk, szinte lát-
juk, miként töprenkedik, miként akarja férjét a legrosszabb 
lépéstől visszatartani és egyúttal az ídvezítőt is meg-
menteni. 

Valóban, azt hiszszük, hogy Kenessey könyve meg-
hatja majd a jelenkor nőit is s a nélkül, hogy untatná 
őket, sok erkölcsi fejtegetéssel, óvni fogja őket azáltal, 
hogy rámutat a hibák és bűnök sokszor rettenetes követ-
kezményeire, Jezabel és Safira szörnyű példájára, másfelől 
lelkesíteni fogja őket annak a boldogságnak feltüntetésével, 
a mely a Mária Magdolnáknak jut osztályrészül, a kik a 
feltámadott Krisztust látva, lelkesülten s az örömtől túl-
áradva kiáltják: Rabboni, azaz Mester! És munkára fogja 
indítani azokat is, a kik még eddig az Idvezítő iránti 
szeretetből semmit sem tettek, a kik gyönyörűséget e vi-
lágban kerestek, a kik önző és hiú voltukban már-már 
megkeményedtek. Majd mikor a mi magyar nőink Tabitha 
szomorú és mégis dicsőséges élete történetét olvassák, 
majd akkor eszökbe veszik, hogy mégis csak jobb az Úr 
irgalmasságával megtölteni szivöket, hogy haláluk alkal-
mával a felsegéltek és megvigasztaltak sírjanak s ne az 
eltaszítottak és megvetettek átkozódjanak. 

A fődolog különben az, hogy a ki Kenessey könyvét 
olvassa, nemcsak a biblia női alakjaival ismerkedik meg, 
hanem egyúttal azt a fenséges Lényt is egészen új oldal-
ról ismeri meg, a ki a nőknek kétszeres rabságból, a bűn 
és az emberek által rájok vetett bilincsekből lett szaba-
dítójuk s a ki a biblia női alakjainak lelkét szeretettel, 
irgalommal, boldogsággal töltötte meg, vagy ha meg nem 
tölthette, ha azok szivök ajtaját bezárták előtte, akkor let-
tek belőlük nyomorult, kéjvágyó és kegyetlen Herodiások. 
És ha majd a magyar nők látják, hogy micsoda dicső-
ségre tudja őket segíteni az asszony magva, ha kiérzik, 
hogy az igazi boldogság azé, a ki tud sírni a bűnös 
nővel, tud hinni Mária Magdolnával, tud reményleni az 
ótestamentomi Annával s az Úr anyjával, tud áldozni és 
fáradni Tabithával, akkor bizonyára azt is kiérzik majd, 

hogy Sába királynője igazán megszégyeníti őket, mert az 
eljött messze földről Salamon bölcseségének csodálására, 
pedig az Úr Jézus nagyobb Salamonnál. 

És a legnagyobb dicséret, a mit Kenessey könyvéről 
mondhatunk, ez a kérés: adjátok az ő könyvét a magyar 
nők kezébe s ez a könyv visszavezérli őket a bibliához, 
a Krisztushoz, az örök Isten kegyelmének forrásához! 

A könyv tartalmáról legyen elég ennyi. Külalakjáról 
csak annyit mondok, hogy az 1 frt 50 kros példány is 
nagyon csinosan kiállítva, a képek igazán illusztrációk és 
visszatükrözik a nők érzelmeit, Sára kétkedését, a sunemi 
nő fájdalmát, Anna örömét, Herodiás büszkeségét s meg-
átalkodottságát. A közönséges kiadás mellett van aztán 
egy díszesebb, vastag papírra nyomott kiadás, melynek 
ára 2 frt 40 kr. Mindez azonban a könyv külsejére vo-
natkozik. Azonban a gondolatok külalakjáról, L i. a stylus-
ról is kell szólanom. A stvlus a tartalomhoz mért emel-
kedett, erőteljes, ha kell költői, ha kell szinte szónokias 
stylus. A Debora énekének s az Énekek Éneke egy rész-
letének fordítása gyöngyei az egésznek (ámbár az én exe-
gesisem itt is eltér itt-ott szerzőétől, teszem a hires 
bifróa peroah fordításánál). A stylus általában seholsem 
nélkülözi a bibliai kenetteljességet, a sokatmondó és meg-
lepő fordulatokat pl. 163. lap hordozta az özvegyi tövis-
koronát, a melynek legélesebb hegyei láthatatlanok. 

Mindezek után úgy látszik, nincs egyéb hátra, mint-
hogy a közönségnek, az atyáknak, férjeknek, fivéreknek 
és vőlegényeknek ajánljam e könyvet, a mely karácsonyi, 
konfirmációi, születésnapi ajándékúl is kiválóan alkalmas. 
Azonban felhasználom az alkalmat és az irodalmi társa-
ság választmányához fordulok, a mely, gondolom, észre-
vette már, hogy a társaság a Szemle és a monográfiákra 
vonatkozó kötött marsrutával előbb-utóbb megfeneklik, a 
titkár minden jó igyekezete dacára is, különösen ha a 
pénzbirtokát könyvbirtokká nem változtatja, ha kamat 
helyett szellemi eredményre nem törekszik s ha oly mű-
veket nem ad ki, a melyek a hitet erősítik, az érdeklő-
dést nevelik, a lelkeket ébresztik. Arra kérem tehát a 
társaság választmányát, eszközöljön gyökeres reformokat 
a legközelebbi gyűlés alkalmával s ez irányban való ko-
moly akcióját kezdje meg azzal, hogy bízza meg Kenes-
seyt, írjon egy szép könyvet az apostolok kora után élt 
keresztyén nőkről. 

Szabó Aladár. 

B E L F Ö L D . 

Az egyetemes gyámintézetről. 
Az alsószabolcs-hajdúvidéki egyházmegye Debrecen-

ben 1894. szept. 20-án tartott gyűlésén vette tárgyalás 
alá az egyetemes gyám- és nyugdíjintézetre, a ft. konvent 
által készített s véleményezés végett kiadott alapszabály-
tervezetet. 

Elfogadta azt általánosságban azzal, hogy a segély 
egyenlően adassék ki osztályozás nélkül; a 10 év, melyen 
belől csak végkielégítés adható, szállíttassék le öt évre; a 
lelkészek tagdíja legyen a fizetés 2°/o"a s a bevett tag-
díjakat kezeljék az egyházmegyék, bevételeikről s hozzájuk 
utalt kiadásaikról pontosan számolván. 

Eléggé fontos változások ezek is, mert a tervezetet 
egész szellemében alakítják át. De legfontosabb az, hogy 
az új intézetnek nemcsak a 60 éven felüli lelkészek, de 
azok sem lesznek kötelezett tagjai, kik saját egyházmegyei 
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gyámintézetüktől, a tervezet által kilátásba helyezett 120 frtot 
vagy ennél többet remélhetnek. így csak e mi tiszántúli 
egyházkerületünkből, az 580 lelkész közül több mint s/5-e 
nem lenne tagja az új, alakuló egyetemes intézetnek. 

A nélkül, hogy az egyházmegye ezen határozatát 
neheztelnők. vagy kifogásolnék, már csak azért is, mert 
ezen gyűlésünkön, a gyűlés tagjai közül sokan, azért nem 
szavaztak sem jobbra, sem balra, mert az ügyet tisztán 
nem ismerték és azért is, mert reméljük, hogy a ft. konvent 
látván az ellentétes véleményeket, nem fogja az új intéz-
ményt tűzzel-vassal, minden áron, már 1895. január 1-ső 
napjain életbe léptetni: kötelességünknek ismerjük, az e 
tárgyban elfoglalt s úgy látszik nem is egyedül álló néze-
tünket s álláspontunkat, nagyobb körben megismertetni. 

Kifogásoltuk a tervezetben, hogy az újintézet, bár 
háromakkora megterheltetéssel (eddig a tagdíj, mely e 
címen összegezhető az egész egyetemnél 17 ezer frt volt, 
most 52 ezer frt lenne), mégis csak 10 év múlva kezdi 
meg működését. 

Ez által a jelen nemzedéket arra kényszeríti, hogy 
a jövőnek tekintélyes tőkét gyűjtsön, saját eddigi tőkéjét 
pedig felemészsze, vagy ha ezt tenni nem akarja: az újnak 
is, a réginek is terhét, egyaránt vállalja fel. 

Kifogásoltuk a tervezetben, hogy az egyetemes cím 
alatt., csak a tagokat, s az ezekben rejlő erőt öleli fel 
alapul; a létező gyámintézeteknek, ideértve az egyház 
kerületek által kezelt e célú tőkéket is, tehát több mint 
másfél millió forint tőkéjét egészen mellőzi. 

Kifogásoltuk a tervezetben, hogy a tőkék mellőzése 
mellett, míg magasra szabja a lelkészi (fizetésük 21/2°/0) 
tagdíjakat, addig igen csekélyre, az egyházak hozzájárulását 
(a lelkészi fizetés 1%~a)- Holott nézetünk szerint, ezen 
teher viselésének egyenlőnek kellene lenni: vagy ha nem 
is — olyannak mindenesetre, mint a mily terhet az egy-
házak, az országos tanítói nyugdíjintézetre — iskolafen-
tartókul fizetnek. (E tagdíj l°/0-ban évi 15 ezer forint; 
12 frtjával 23700^ frt.) 

Kifogásoltuk a kezelésben megállapított rideg köz-
pontosítást. Az eddig felszínre jutott mindenik tervezetnek 
ez volt a nagy hibája. A Kovács Albertének azon merev 
kifejezése: »a jelen nemzedék kihalta után, e régi tőkék 
mind, a központba beszolgáltatandó* — hatott a Iegleve-
rőbben ránk akkor. Ezt a merev — s mindenre kiterjedő 
központosítást kifogásoljuk most is. És pedig nemcsak 
a 4%-ban remélhető csekély kamat, hanem az ezenkívül 
felmerülő tekintélyes kezelési költség miatt is. (1.893-ban 
az 1892. évi közalap jövedelmeinek kezelése 2095 frtra 
ment.) 

Kifogásoltuk a tervezetben, hogy a jövedelem 74-ed 
része vétetett nyugdíjalapul. E miatt az adandó segély 
oly igen csekély a jelen nemzedék javára; holott a tagdíj 
ennek terhéül, egy oly intézmény tőkéjének létesítésére 
vettetik ki, melynek sem formáját nem ismerik, sem áldását 
nem élvezhetik. 

Mi tehát, tekintettel arra, hogy az alkotandó új 
gyámintézet, nem teszi feleslegessé az eddigieket, s így 
címe dacára nem lesz egyetemes intézet, hanem mi reánk 
tiszántúliakra s a dunamellékiekre, a létező egyházmegyei 
gyámintézet mellett: második; a dunántúli és erdélyiekre 
az egyházmegyei gyámintézeteken kívül létező, egyház-
kerületi gyámintézet mellett: harmadik ; a tiszáninneniekre 
nézve pedig, hol maga a kerület három különböző címen 
kezel ily célú alapokat, az egyházmegyei gyámintézet 
mellett: ötödik; 

tekintettel arra, hogy ezen alkotandó új gyámintézet, 
dacára annak, hogy a lelkészek által ma viselt 17 ezer frtnyi 
tagdíj helyett, az egyházakéval együtt 52500 frtot vesz 

be, mégis, az első 20 évben alig helyez kilátásba több 
segélyt, mint a mennyit a ma működésben levő gyám-
intézetek nagy része; 

tekintettel arra, hogy az új intézmény, a létező 
összes erőket nem egyesítvén, így nem nevezhető egye-
temesnek s a feltétlen teljes központi kezelés mellett felette 
drága: mi a tervezetet, úgy a mint van, el nem fogadtuk 
s elfogadásra nem ajánljuk. 

Javasoljuk azonban, hogy az egyetemes intézet 
1. a tagok és tőkék teljes egyesítésével; 
2. egyetemes központi kormányzat, de 
3. a vidékenkénti (partialis) kezelés jövedelmezőbb 

megtartásával! 
4. az eddig felmerült terhek teljes és sértetlen át-

vállalása s 
5. a ma élő s tőkéjét az egyetemes gyámintézet 

részéül felajánló nemzedék, már biztosított igényeinek teljes 
kielégítésével s oly formán alkottassék meg, hogy a létező 
tőkék V4-e nyugdíj-tőkének, 3,/4-e gyámtőkének nyilvánít-
tatván : emez működését 1895. dec. 31-én, amaz működését 
egy millió forintra növekedtével, okvetlenül megkezdi. 

Hogy ezen elvek mellett, minden jogsérelem nélkül, 
minden igényt kielégítő s fejlődésképes, egyetemes intézetet 
lehet alkotni, ez teljes meggyőződésünk. 

Ugyanis, a tagok és tőkék teljes egyesítése s egy 
célra irányzása mellett, az új intézet megkapja az elő-
irányzott tagdíjakon kívül az összes tőkék jövedelmét is. 

E tőkéket a tervezet-készítők mellőzték egészen, egy 
felől azért, mert az előbbi tervezések alkalmával, de leg-
kivált 1886-ban, erős tiltakozás nyilvánult a tőkék lefogla-
lása ellen; másfelől pedig azért, mert a létező tőke szent 
és sérthetetlen magánjogi tulajdon. 

A mi nézetünk szerint azonban, az 1896. évi tilta-
kozás nem azért volt oly egyhangú, mintha a létező 
gyámintézetek tőkéjét magánjogi tulajdonnak tartottuk 
volna csupán, hanem azért is, mert ellene voltunk a módnak, 
melylyel lefoglalást foganatosítni akarta, s ellene annak 
a merev központosításnak, melyet a tervezet keresztül 
vinni kivánt. 

A magánjogi tulajdon fogalma azt. hozza magával, 
hogy azzal a jogszerző szabadon rendelkezik. Örökös 
nem létében oda teheti, a hová akarja. Hagyhatja oldalági 
örökösökre, de hagyhatja egészen idegenekre is, vagy ha 
a szükség úgy hozza magával: fel is emésztheti. 

A mi nézetünk e tekintetben az, hogy a gyáminté-
zeti tőke inkább oly hitbizomány, melynek jövedelmére 
szereztünk jogot s mely jövedelmet viszont, a kitűzött 
cél szerint csak azok vehetik el, kik arra a jogot meg-
szerezték. 

Örökösödés szerint száll tehát utódról-utódra, úgy 
azonban, hogy az utódlás magában nem elég. Szükséges 
az ellenszolgálmány, a jogszerzés is ahhoz, hogy valaki 
ez örökség élvezetébe juthasson. 

Ha a jogszerző: nincs nincs örökség-élvező utód sem. 
Az alap azonban fentartandó s csak arra a célra fordítható, 
melyre az ős alkotók által megalkotva lett. 

A konveti tervezet szerint nem lehet többé egy 
egyházmegyei vagy kerületi gyámintézetnek sem tagjává 
az új lelkész. Ezzel a határozattal, a mi hitbizományunk 
elveszti örököseit. De elveszti egyszersmind eddigi gyara-
podásának kútforrását is, mely a jogszerzők ellenszolgál-
mányából, a belépti- és tagdíjból állt. Ez által ismét, a 
régi tagok, oda vannak utalva, hogy ne tekintsenek az 
alap hitbizomány voltára s miután a megszerzett jog alap-
ján, jogos igényük fennál: e jogos igényüket elégítsék ki 
az alap rovására. 

A mi gondolkozásunk pedig ez: miután az egyházi tör-



vények által, egy egyetemes hitbizomány alkot asara kötelez-
tetünk: mi. azt a hitbizományi, melyet őseinktől vettünk s 
melyhez a jogot megszereztük, teljes egészében, csonkítatla-
nul, holtig tartó haszonélvezeti jogunk megtartásával, ezennel 
amaz egyetemes hitbizomány részének nyilvánítjuk. Ezért 
nem kívánunk egyebet, csak azt, hogy részünkre az egyete-
mes intézet, azon arányban adja ki osztályrészünket, a mely 
arányban a célhoz hozzájárultunk. 

így mi, kik a tőkét megszereztük, a kitűzött cél érde-
kében, csonkítatlanul megtartva, azokra is hagyjuk, kik 
más körülmények közt jogszerző utódaink lettek volna. 
Nem kizárólagos tulajdonul ugyan, mint azt mi vettük 
volt át, a jogszerzés alapján, hanem egyetemes tulajdonul, 
melyhez a jogot rajtuk kívül, az egyetemes hitbizomány 
minden részese megszerezheti. 

Hogy ezen tőkék közt nem egy, de több van olyan, 
melyet egyes alapítók, kizárólagosan, egy bizonyos vidék 
gyámintézeti céljaira tettek: ez igaz. Ezen tőkék természete 
továbbra is, teljes épségben fennmarad. Az, hogy az egyes 
gyámintézetek tőkéi, az egyetemes gyám intézet tőkéjének 
nyilváníttatnak, nem azt teszi, hogy egyesek vagyonát 
elvegyük s azt másnak adjuk. 

Például, kinek jutna eszébe azt mondani a görgényi 
egyházmegyének: én tőled a Bajnóczy-féle alapítvány jövedel-
mét elveszem, adom azt a szebeni, vagy komáromi egy-
házmegye papjainak. Nem! Sőt ellenkezőleg, azt mondjuk 
neked görgényi egyházmegye, van egy Bajnóczy-féle külön 
alapod (1886-ban 3240 frt volt kimutatva), van 20—22 ezer 
frtnyi gyámintézeti tőkéd. Ezekből azonban te nem vagy képes 
gyámoltjaidnak, tisztességes megélhetést biztosító segélyt 
nyújtani, mert íme 1892-ben 11 özvegy papné s egy kis-
körű árva részére 980 frt 4 krt adtál ki. Most én, az 
egyetemes egyház, egy közös gyámintézetet akarok alkotni. 
Alapjaidat sértetlenül meghagyom; kezeld azt, mint eddig 
kezelted, jól gyümölcsöztetve. Ha jövedelmed nem lesz elég: 
én azt innen, az általam kezelt központi alapból kiegészítem, 
de azt kívánom, hogy tagsági díjadat, az általam meg-
állapított összegig emeld fel, jövedelmedről pontosan be-
számolj, s annak fejében, hogy akkor, mikor neked nem 
volt elég jövedelmed, én segítettelek: akkor, ha nekem 
nem lesz esetleg elég jövedelmem: te jöjj, feleslegeddel 
segélyemre. 

Avagy, vegyük fel a tiszáninneni egyházkerületet, 
mely kerületnek magának van külön 156 ezer forintnyi 
tőkével rendelkező özvegy-árvatára, 64 ezer frt tőkéjű, 
ügynevezett »Hollandi gyámtára« s 46 ezer frt tőkéjű 
»szükösi tára« s 98 ezer frt össztőkével biró egyház-
megyei gyámintézete. 

Papüldözés a brassói evang. esperességben. 
Az érem másik oldala. 

E Lap 34-ik, már augusztus hó 23-án megjelent 
számában — mely fájdalom csak ma jutott kezemhez — 
dr. Masznyik Endrének, a pozsonyi theol. akadémia taná-
rának tollából egy cikk jelent meg, mely a brassói espe-
resség viszonyaival foglalkozik s melynek inkább journaiis-
tikai hatáshajhászattal, mint pastorális prudentiával meg-
választott címe ugyanaz, melyet e soraim címéül is voltam 
bátor felhasználni. A cikk a legsúlyosabb vádakat szórja 
ez esperesség intézőire, s így nem kerülhetem el, hogy 
mint a vádlottak egyike, arra ne reflektáljak, s meg ne 
kisértsem a szerző tévedéseinek, melyekről felteszem, hogy 
csak tájékozatlanságból származnak, helyreigazítását. 

Cikkíró azt állítja, hogy ez esperességben rövid időn 
három papot űztek ki a hivatalból. Nem mondja ugyan, 

hogy kik űzték ki, de bizonyára az esperesség vezetőire 
céloz. Azt sem mondja a cikk szerzője, hogy mit ért ki-
űzés alatt, s így csak találomra védekezhetem. 

A brassói esperesség nvolc év óta áll fenn, e nyolc 
év alatt a lelkészi karban a következő változások történ-
tek. Egy lelkészt mindhárom egyházi bíróság, különféle 
sűlyos vétségek miatt, egybehangzó ítélettel hivatalvesztésre 
ítélt. Fel akarom tételezni, hogy a theologiai akadémiai 
tanár űr erre nem célzott, mert ez ügy az esperességi és 
egyházkerületi, mint az egyetemes törvényszéknek gyanú-
sítása és gyalázása volna. Egy hivatalra méltatlannak a 
hivataltól birói ítélettel való elmozdítása nem elüzetés s 
legkevésbbé minősítheti ezt annak egy theologiai professzor, 
kinek hivatása kötelességtudó és kötelességteljesítő papo-
kat nevelni! 

Ezen kívül, fájdalom, még egy fegyelmi ügyünk volt 
egy lelkészszel, fájdalom, ezt is hivatalvesztésre ítélte az espe-
rességi s az egyházkerületi törvényszék is; erre az illető 
lemondott, s lemondása, a mi talán nem volt egészen 
korrekt dolog, elfogadtatott. Ha itt történt hiba, ügy csak 
az illető lelkész iránti kíméletes elnézésből történt s csak 
ez oka, hogy a szerző által hivatolt »egyetemes egyházi 
közakaratnak« nem volt módja a két első fórum egybe-
hangzó ítéletét megerősíteni. Ez esetre célzott volna a 
cikkíró úr? Ez volna az ő véleménye szerint a papűzetés? 

De menjünk tovább, egy lelkész megbotlott, nagyot 
botlott s erre anélkül, hogy ellene a fegyelmi vizsgálat 
csak megindíttatott volna is, lemondott önként állásáról. 
Igaz, ha nem mond le, az egyetemes egyházi közakarat 
teremtette fegyelmi szabályzat szerint meg kellett volna 
az illető ellen is indítani a fegyelmi eljárást, mint ama 
másik kettő ellen, s nem szenved kétséget, hogy mi lett 
volna a pör vége; de kérdem, ama egyetemes egyházi 
közakarat nem azért alkotott-e törvényeket, hogy azokat 
tiszteljük és hogy azokat végrehajtsuk? És a ki ez utóbbi 
ügyet ismeri, ha benne az erkölcsi érzetnek csak egy 
szikrája van is, kell hogy belássa, miszerint ez ügy máskép 
elintézhető nem volt, s valóban theologiai akadémiánk 
becsülete ellen elkövetett merénylet volna feltételezni, 
hogy a cikkíró ez esetre célozhatott! Ezeken kívül pedig 
már csak halál által vesztettünk el két lelkészt, eddig 
azt hittük, hogy az ég Ura szólította ki őket közülünk, 
ezután nem csodálnám, ha ezeknek az életből való ki-
űzetésével is mi gyanusíttatnánk. 

A cikkíró csodálatosképen azt is tudja, hogy ez 
esperességben a büntetésben semmiféle fokozat sem vehető 
észre, hogy itt »se intés, se dorgálás, se megbírságolás, 
se áthelyezés, se más egyéb büntetés nem létezik, csak 
halál«. Ez igazán botrányos, természetesen csak azon 
esetre, ha igaz is, de én azon, bevallom szomorú hely-
zetben vagyok, hogy egy igen vastag aktacsomóval bizo-
nyíthatom a cikkíró úr ezen állításának valótlanságát, 
igaz, csak annyi, hogy senkit büntetésből át nem helyez-
tünk, mert ily büntetést egyházalkotmányűnk nem ismer, 
s a míg a szabad papválasztás joga az egyházaké, nem 
is ismerhet. De ezt egy theologiai akadémia tanár úrnak 
talán illenék is tudnia. 

Ennyit a cikkíró úrnak, de a nyilvánossághoz szólva, 
még többet kell mondanom. Tény, hogy a brassói espe-
rességnek léte e nyolc első évében, megalakulása e vajú-
dási korszakában nagy nehézségekkel, belső bajokkal is 
kellett megküzdenie. Megalakulása korában egyházai nagy 
részében teljes anarchia uralkodott, az egyházak viszonyai 
erkölcsi s anyagi tekintetben a legsiralmasabb állapotban 
voltak. Ez a viszonyoknak, első sorban a szász egyházi 
fenhatóság alá való tartozásnak volt következménye. De 
ezt nem szász hitrokonaink ellen intézett vádkép mondom, 



tényleg ők alig tehettek róla, s nem segíthettek a bajo 
kon, még ha akartak volna sem. Akárhányszor megtör-
tént, hogy a szász egyházi hatóságok, tényleg az egyház 
érdekében megkisérlették ezen vagy amazon egyház, eset-
leg lelkész szennyesét eligazítani, az illető mindjárt az ez 
esetben oly hálás fegyverül szolgáló nemzeti gyűlölettel 
védekezett s fünek-fának, miniszternek panaszolta, hogy 
magyar voltáért üldöztetik. De azért távol álljon tőlem, 
hogy a szász testvéreink ellen felhozott összes vádakat 
ily természetüeknek mondjam, ők sokat, nagyon sokat 
vétettek magyar hittestvéreik ellen, kiket testvérekül soha 
nem is tekintettek, de minden rosszért nem lehet őket 
felelőssé tenni. Végre is oly viszonyok fejlődtek, hogy az 
eddigi alapon minden további egyházi közigazgatás lehe-
tetlen volt, ez tette szükségessé a brassói magvar egyhá-
zaknak a szász egyházkerületből való kiválását és önálló 
magyar esperességkép való újraszervezését. 

Ily örökség szállott reánk nyolc évvel ezelőtt, ily 
viszonyok között vettük azt át. Húszezer magyar evan-
gélikust meg kellett mentenünk, meg kellett mentenünk 
az evangélikus egyháznak, meg kellett hódítanunk a ma-
gyar egyetemes egyháznak. A kezdeményezés sikereért 
első sorban mi voltunk felelősek, kik a dolgot akkor kez-
deményeztük. S mindannyian egyetértettünk abban, hogy 
első feladatunk rendet csinálni s az aggodalmasan elhara-
pódzott corrupciót kiirtani. Ez politikai szükség is volt, 
mert egy magyar ügy becsületét kellett megvédeni, szá-
mára a megbecsülést kivívni e nemzetiségi párttusák 
dúlta végvidéken. A mi véleményünk szerint ez esperesség 
csak ez esetben lehetett életképes, lehetett létjogosult. 

Megkisérlettük szeretettel, megkisérlettük szelíd esz-
közökkel ; intés, dorgálás sőt bírságolással is, s ha célunk 
elérésére egyes esetekben a törvény teljes szigorát kellett 
alkalmaznunk, úgy az bizonyára senkinek nem okozott 
több lelki fájdalmat, mint magamnak, s igen hálás lettem 
volna, ha valaki útbaigazított volna, mint intézzem el 
kötelességmulasztás nélkül, hogy (csak feltételes példakép 
mondom) oly lelkész, kit egyházi vagyon elsikkasztásá-
nak, házasságtörésnek vagy nőcsábításnak vagy nem tudom 
miféle bűnnek beigazolt vádja terhel, hivatalban marad-
hasson, a közügy s az esperesség becsületének veszte, 
súlyos károsodása nélkül. 

Lehet, sőt bizonyos, hogy tévedtünk is, és mert 
közügyet szolgáltunk, mindenki bírálhatja is tetteinket, de 
egyet ily bírálótól mindenesetre megkövetelhetünk, hogy 
necsak a Czenkről nézze meg az esperességet. 

Brassó, 1894. okt. 17. 
Rombauer Emil, 

a brassói ág. h. ev. magyar egyházmegye 
másodfelügyelője. 

K Ü L F Ö L D . 
K ü l f ö l d i a p r ó s á g o k . 

Válópörök statisztikája. Heaton angol képviselő 
összeállította és kiadta a »New Rewiew« hasábjain az 
európai válások statisztikáját. A következő számok mu-
tatják, hogy hány házasságra esik Európa különböző álla-
maiban egy válóper: Angliában 557-re, Oroszországban 
450-re, Skóciában 331-re, Ausztriában 18 l-re, Belgium-
ban 169-re, Magyarországon 145-re, Svédországban 134-re, 
Hollandiában 132-re, Franciaországban 62-re, Dániában 
36-ra és Olaszországban 42l-re. Sokkal rosszabb az arány 

a nagy városokban. Berlinben minden 17-ik házaspár 
válik, Bécsben minden 43-ik, Párisban minden 13-ik, Tol-
land grófságot Connecticutban az Egyesült-Államokat illeti 
meg a pálma: itt minden hatodik házaspár megindítja 
a válópert. 

Az orosz irodalmi termékek statisztikája. 
1893-ban Oroszországban, Finnország kivételével 10,242 
kötet 33 millió példányban jelent meg, a mi 654 kötet 
és három millió példányszaporodást jelent a mult évhez ké-
pest. A művek három negyede orosz, egy negyede idegen 
nyelven van írva. Legnagyobb számmal van képviselve 
a vallásos irodalom; ehhez az irányhoz tartozik 1058 kötet 
hat millió példányban. Ezután következnek a népies művek 
és naptárak 701 kötettel, közel három millió példánynyal. A 
kiadott tankönyvek száma 675. Az irodalom többi sza-
kaszaiba tartoznak: 621 szépirodalmi, 618 orvosi, 464 
történelmi, 254 jogtudományi, 238 mezőgazdasági, 233 nép-
könyv, 229 dráma és librettó, 197 technikai, 209 statisz-
tikai mű. Az összes könyveket, mintegy 800 munka ki-
vételével 13 nagy városban nyomták. 

A nápolyi egyik zárda rejtelmei. A nápolyi 
József és Terézia zárdában nem rég szenzációs botrány 
történt, melyről a következőket jelentik. A Palmieri házas-
pár 1885-ben adta be nyolcéves leánykáját a zárdába, 
melyben a leányka egy gazdag nénje töltötte, mint irgal-
mas nővér, napjait. A csodaszép gyermeket társnői csak 
»Silvia addolorata«-nak nevezték. Ezelőtt négy hóval Silvia 
könyörgő levelet írt anyjának, hogy vegyék ki a zárdá-
ból, hol mindenáron apácát akarnak csinálni belőle. Az 
anya erre beszélni akart leányával, de ezt a priornő, 
Terrante nővér, azon ürügy alatt, hogy a leány időköz-
ben megváltoztatta szándékát, kereken megtagadta. A Pal-
mieri-család hasztalan fenyegetődzött, a priornő állhatatos 
maradt. Silvia azonban újabb leveleket küldözgetett, me-
lyekben azt írta, hogy rettenetes titkot kell lelepleznie. 
A család erre az ügyészséghez folyamodott és a meg-
ejtett vizsgálat kiderítette, hogy a szép Silviát egy bizo-
nyos házba csalták, hol elaltatták és két klerikális bonvi-
vánt megbecstelenítette. A kolostorban, beszélte Silvia, az 
efféle gyakran megesett. A leány adatainak valósága ki-
derült, a bűnösöket letartóztatták, a zárdát a miniszter-
elnök rendeletére bezárták és ettőlfogva szigorú felügyelet 
alá helyezték a többi zárdai nevelőintézeteket is. Egy 
olasz lap állítása szerint az ájtatos banda örökségi szédel-
gést is követett el. Silvia fentemlített nénje ugyanis vég-
rendeletében vagyonát Silviára hagyta; azt a végrendeletet 
is kijátszották, úgy, hogy a vagyon is azoknak a kezébe 
került, kik a zárda szüzeit megbecstelenítették. A nápolyi 
közönség izgatottan várja a nagy szenzációjú bűnper tár-
gyalását. (P. H.) 

Indiai emberáldozatok. Kalkuttából írják, hogy 
dacára az angol hatóság szigorú intézkedéseinek, az in-
dusok még mindig hódolnak az özvegyégetésnek és az 
emberáldozatoknak. A Katták városát környező hegyeken 
lakik az indiai »Dhong«-törzs, a mely csak annyiban kü-
lönbözik a közönséges indusoktól, hogy bőrük valamivel 
világosabb. A »Dhong«-ok vidékét meglátogatni nagyon 
veszélyes, mert minden idegent megölnek. Ezt az öldök-
lést vallásuk hozza magával; egy istenben hisznek és az 
csak annak a darab földnek az istene, a melyen ők lak-
nak. Vallásuk szerint jó termésre csak akkor számíthat-
nak, ha a föld istenének emberáldozatot hoznak, az áldozat 
pedig bármiféle nemzetiséghez tartozó ember lehet, csak 



dhong nem. De miután idegen embert nem kaphatnak 
mindig, a mikor áldozatot akarnak hozni istenüknek, ezért 
a dhong papok lerándulnak a közel fekvő helységekbe, 
a hol két-három éves fiúgyermekeket vásárolnak, azokat 
elviszik magukkal és úgy nevelik fel, mintha saját gyer-
mekeik lennének. A gyermek mit sem sejtve, hogy mily 
rettenetes sors vár reá, szépen fejlődik és gyakran részt 
vesz sorsosainak feláldozásában, míg végre eléri huszadik 
életévét. Akkor beállít hozzá az atyjának vélt pap két 
pribékkel és kijelenti neki, hogy készüljön el, mert az 
isten őt szemelte ki áldozatul. Erre lefogják a szeren-
csétlent, kiviszik az erdőbe és egy szent fához kötözik, a 
hol három napig marad, mely idő alatt az egész törzs 
fanatikus kurjongatással körültáncolja. Harmadnapra a pap 
eloldja a köteleket, de hogy az áldozat meg ne szökhes-
sék, mindkét lábát kettétöri; azután egy finom tollkéssel 
egy kis sebet vág a szerencsétlen ember testén és a ki-
ömlő vérrel befecskendezi a földet Ennek megtörténte 
után a papnak egy jeladására az összes jelenlevők meg-
rohanják a boldogtalan áldozatot és apró darabokat vag-
dalnak le testéből, a húsdarabot egy zöld levélbe csavar-
ják és ki-ki fut vele a saját földjére, a hol azt elássa; 
azután visszajönnek, hogy a közös istentiszteleten részt 
vegyenek. Az istentisztelet után az elevenen szétmarcan-
golt embernek a csontjait elviszik az erdőnek egy félreeső 
részébe, hogy az »isten szolgájának* (tigrisnek) is ki-
jusson a maga része az áldozatból. 

Új csodaszűz. A híres francia búcsújáró helynek, 
Lourdesnek, úgy látszik, párja akadt Olaszországban. 
Radicena kalabriai városkában egy fából készült madonnát 
fedeztek föl, mely szemeit forgatja. Egy külöirben »liberális* 
lap a nápolyi »Mattino* apróra leírta és megerősítette 
az új mirákulumot, mely máris a zarándokok és betegek 
ezreit csalta a kis délolaszországi városkába. A jámbor 
és babonás hitű nép adományaiból eddig is több mint 
50,000 frankot vett be az a templom, mely a csodatevő 
madonnát magában rejti. Még parlamenti tagok is gazda-
gították az áldozati kasszát, így többek közt Colarusso 
baloldali képviselő háromszáz frankot adott. Eddig azon-
ban még egyetlen beteget sem gyógyított ki a csodatevő 
madonnakép. 

I R O D A L O M . 

** »Porból lettünk.« Ez a címe egy kedves kis 
ajándékkönyvnek. Két elbeszélést tartalmaz. Földes Géza 
írta s az ifjúságnak szánta, de a felnőttek is élvezettel 
olvashatják. Megható az örkői parasztfiú élettörténete. 
Könvekig megindító részletek váltják föl egymást, az el-
beszélés fonala mindvégig érdekesen gördül, s a nyelv 
tiszta, jó magyarságú, a minővel csak kevés magyar író 
dicsekedhetik. Örkőy Mihály, a gazdag földes úr, meghal 
s özvegyére egy fiú s egy leánygyermek nevelésének gondja 
nehezedik. Az anya nem tudta, hogy miként kell egy fiút 
az élet útjára előkészíteni és elkényeztette az Örkőy csa'ád 
utolsó férfi sarját. Egy tömzsi, jóképű, szegény gyerek 
volt a Károlyka legjobb barátja. Füstös Pistának hitták 
s fia volt a Károlykáék zsellérének. A nagyságos asszony 
nem nézte szívesen, hogy ez a gyerek fiának a legjobb 
pajtása, de nem volt annyi ereje, hogy fiának akaratával 
ellenkezzék. Károlykának tehát Pista lett a legkedvesebb 

játszótársa. A játszótársakból iskolatársak és hű barátok 
lesznek. Füstös Pista a nagyságos asszony jóvoltából kol-
légiumi neveltetésben részesül. Az egyszerű parasztfiú a 
kollégium első tanulója és Örkőy Károlynak mindenben 
tanácsadója és segítője. Mindakettő elvégezte a nyolc osz-
tályt, de az érettségi vizsga előtt Örkőy Károly mellbeteg-
ségbe esik. Pista Olaszországba is elkíséri hű barátját, 
de hasztalan minden törekvés. Az Örkőynek utolsó férfi 
sarját nem lehetett megmenteni. Az Örkőy család elsze-
gényedik, Füstös Pista ekkor névtelenül küld gyakrab-
ban pénzt a büszke nagyságos asszonynak, a ki mióta 
meghalt egyetlen fia, számba se veszi a szegény zsellér-
fiút. Eddig is csak fia kedvéért tűrte a háznál. De Füstös 
Pista pappá lesz az Örkőyné községében, hatalmas 
prédikációjával megtéríti a büszke asszonyt, derék leá-
nyát, Erzsikét nőül veszi. Az egykor oly büszke mama a 
legboldogabb halandó, mert igaz szeretettel veszik körül. 
Csak Károlyt sajnálja, a miért nem láthatja ezt a szép 
életet, a n ely az ő munkája. — »A koldus árvája« a 
vízaknai csata élénk ecseteléséve] kezdődik. Dankó Mihály-
nak ellövik a fél lábát s az egykor jómódú gazda kol-
dussá lesz. Feleségét a sok kézimunka korai sírba dönti. 
Majd elhal a koldus is, kinek lángoló honszerelme jutal-
mául egy érempénz jutott a mellére és egy tarisznya a 
vállára. A kis Pistát jószívű emberek nevelik föl. Az árva 
derék iparossá válik, a kit tisztelet és becsülés környez. 
Egykori mesterének a leányát veszi feleségül és megmu-
tatta az egész világnak, hogy: »A munka nemesít«. Szív-
ből örülünk, hogy ifjúsági irodalmunk egy minden tekin-
tetben sikerült munkával gyarapodott. Helyesen tette 
az író, ki a fővárosi tanítói kar egyik dísze, hogy a 
tanítói és a papi pályát rokonszenvesen méltatta s az 
ipari pálya iránt is tiszteletet igyekezett fölkelteni az ifjú-
ságnál. Munkáját jó lélekkel ajánljuk a terjesztésre. Böngérfi. 

** A magyar írók élete és munkái című válla-
latból, melyet a magyar tudományos akadémia megbízásá-
ból Szinnyei József, a m. n. muzeumi hirlapkönyvtár őre 
ír, megjelent a 27. füzet (III. kötet 9. füzete). Ez a Gócs 
és Graffius nevek közé eső 196 írónak életrajzát foglalja 
magában: többek közt a következőket: Goldis János, 
görög-kel. szert, püspök helyettes; Goldziher Vilmos, orvos 
és Goldzieher Ignác egyetemi tanár; Gombos Imre, a 
m. tud. akadémia tagja; Gonda Béla, miniszteri osztály-
tanácsos; Gonda Béláné; Gonda László, orsz. képviselő; 
Gondol Dániel, a m. tud. akadémia és a Kisfaludy-társa-
ság tagja; Gorove István és László, a m. tud. akadémia 
tagja; Gothard Jenő, csillagász és a m. tud. akadémia 
tagja; Gotthard Gergely, a székely regélő; Gozsdu Elek 
kir. ügyész és regényíró: Gozsdbu Manó, főispán; Göböl 
Gáspár, ev. ref. lelkész; Göde István, színész ; Gödör József 
ág. ev. lelkész; Gömörv Frigyes, ügyvéd; Gönczi Fabricius 
György és István, XVI. századbeli ref. lelkészek; Gönczi 
Pál, államtitkár ; Göndöcs Benedek, apát-plébános; Görgey 
Arthur (irodalma 140 címmel); Görög Demeter, a bécsi 
Hadi Történetek és a Magyar Hírmondó szerkesztője; 
Göttffy Borbála, Götz Mária Magdolna; Gracza György, 
a »Budapest* szerkesztője és Graenzenstein Gusztáv, mi-
niszteri osztályfőnök. Az eddig megjelent 27 füzetben 
6520 írónak életrajza s munkáinak jegyzéke van felsorolva. 
Mondanunk sem kell, hogy ez a füzet is ép oly gondos-



ságról és megbízható pontosságról tanúskodik, mint az 
előbbiek. A munka Hornyánszky Viktor könyvkereskedő 
kiadásában jelenik meg és egyes füzet ára 50 krajcár. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált nagy vállalatból most jelent meg 
a 22-ik füzet, a melyben Gracza György, a szerző az 
alvidéki szabadságharcokat beszéli el a megszokott élénk-
séggel. Igen érdekes adatokat közöl Szent-Tamás első 
sikertelen ostromához is. A füzet képei, a melyek ezúttal 
is művészies kivitelűek, a következők: Kazinczy Lajos 
honvédtábornok, (A vértanú 1848-iki arcképe) Visoczky 
György honvédtábornok (A lengyel hazafi 1848-iki arcképe). 
Szerb csapatok szállítása. Suplikácz István szerb vajda. 
(Eredetije a bécsi csász. udv. levéltárban.) Osztrák dra-
gonyos (1848-iki rajz.) A győztes nemzetőr hazatérése. 
Egykorú festmény. Eredetije az 1848/49-iki ereklyemu-
zeumban. Táborozó osztrák gyalogság 1848-ban. (Egykorú 
rajz.) Szt. Tamás besáncolása 1848. aug 19-én. (1848-ban 
készült térrajz. Cseh önkéntesek a Hurbán táborában. 
(Prágában 1848-ban készült rajz.) Részlet a verseci ütkö-
zetből (Egykorú rajz.). 

** Az oltár, a szószék és a temető költészete 
címen Nagy Lajos dabronyi ev. s. lelkész nagyobb ter-
jedelmű suspirium gyűjteményt szándékozik kiadni. Össze-
gyűjtötte a kiválóbb verses előfohászokat és a kötött alakban 
írt oltári és halotti imádságokat s maga is fordított e 
féléket. A gyűjtemény három részre fog oszlani. Az I. rész-
ben, az oltár költészetében, oltári funkciók (keresztelés, 
konfirmáció, úrvacsora, esketés) előtt használható kötött 
előfohászokat, verses konfirmációi áldásokat és nyilvános 
istenitiszteletek alkalmával elmondható, költői oltári imád-
ságokat szándékozik közölni. A II. részt, a szószék köl-
tészetét vasárnapi, ünnepi, nemzeti ünnepi, aratási hála-
adó ünnepi, reformációi ünnepi (evangéliumi, epistolai, 
vagy szabad textus alapján írt) verses elöfohászok fogják 
megtölteni. A III. résznek, a temető költészetének tartalmát 
halotti beszédek előtt mondható kötött suspiriumok és 
költői halotti imádságok fogják képezni. Azokat, a kiknek e 
tervezet keretébe illő dolgozatai vannak, Lapunk útján is 
felkéri, hogy azokat 1695. évi január hó végéig szíveskedje-
nek hozzá Dabronvba (u. p. Nagy-Alásony, Veszprém m.) 
beküldeni. A gyűjteményt az 1895. év végéig szándékozik 
kinyomtatni. 

** A Protestáns Szemle most megjelent 8-ik füze-
tében Ballagi Géza befejezi id. báró Vay Miklós felett 
tartott nagyszabású emlékbeszédét. Földvári László Il-ik 
közleményt ír Szegedi Kiss Istvánnak a Tiszamelléken 
kifejtett reformátori működéséről. S. Szabó József a héber 
irodalomnak a görög írókra gyakorolt hatását tünteti fel 
egy értékes és érdekes cikkben. Csiky Lajos befejezi 
Fliedner Tivadarnak a belmisszió e nagy apostolának 
életéről és működéséről szóló időszerű tanulmányát. Az 
irodalmi szemlében hazai és német művek ismertetése 
olvasható. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. A dunameliéki egyházkerületi 

közgyűlés alkalmából október 28-án Budapesten tartandó 
lelkész-avatáson az egyházi beszédet Morvay Ferenc nagy-
váti lelkész fogja tartani. — A sepsiszentgyörgyi unitárius 
egyház új lelkésze, József Lajos mult vasárnap tartotta be-
köszöntőjét a községi fiúiskola egyik termében. — A szanv s-
ujvári ref. körlelkészi állásra az erdélyi egyházkerület 
igazgató-tanácsa Kovács Ákos tancsi körlelkészt nevezte 
ki, helyébe pedig Balogh Sándor maros-ludasi körlelkészt 
helyezte át. — A dunameliéki egyházkerület püspöke a 
budapesti ref. egyház egyik vallástanítói állására ideigle-
nesen Marton Lajos s. lelkészt rendelte el, ki az utóbbi 
éveket Utrecbtben theologiai tanulmányokkal töltötte. — 
A protestáns országos árvaház második fitanítói állására 
az igazgató választmány Adorján Márton okleveles tanítót 
alkalmazta. — Szakai Károly pápai ref. főgimnáziumi 
tanár, a sárospataki főiskolai egykori derék növendéke 
a német nyelvészetből, magyar irodalom-történetből és 
germán összehasonlító nyelvészetből doktorátust szerzett. 

* A gyülekezetek életéből. A lábatlan i ev. ref. 
egyház ősrégi templomának átalakítási és űj berendezési 
munkálatát befejezte és október 28-án a templomot ünne-
pélyesen felavatja. — A budapesti ev. ref. egyháznak a 
Zuglóban épített új imaházát november 4-én fogja fel-
avatni Szász Károly püspök. 

* A budapesti theol. önképzőkör és ifjúsági 
egyesület f. évi október 31 én este félhét órakor a Deák-
téri díszteremben reformációi emlékünnepélyt tart. Az 
ünnepélyen lesz ima, ének, zene, szavalat, felolvasás. A 
részletes programmot jövőre közöljük. 

* Reformációi emlékünnep tartását rendelte el 
az ország minden eklézsiájában a legutóbbi konvent; 
egyszersmind meghagyja, hogy ez alkalommal a templomi 
perselyek a közalap céljára teendők ki. Nagy súlyt fek-
tetünk a konvent eme határozatára. A reformáció fensé-
ges eszméivel és dicső alakjaival való foglalkozásnak fontos 
valláserkölcsi mozzanata van. A gyűjtés pedig a közalapot 
segíti elő nagy céljainak előmozdításában. Rajta tehát, 
mutassuk meg itt is, hogy pásztorok és hívek méltó utódai 
vagyunk reformátor elődeinknek! 

* A protestáns országos árvaház igazgató-
választmánya október 20-án Kovácsy Sándor elnöklete 
alatt ülést tartott, melyen jelen voltak: Wagner Géza al-
elnök, Beliczay Béla, Csengey Gyula, Gelléri Szabó János, 
Kenessey Béla, Kéler Napoleon, Szilassy Aladár, Szőts 
Farkas, választmányi tagok és Brocskó Lajos igazgató. 
Főbb intézkedései: a második fitanítói álláson Adorján 
Márton okleveles tanító alkalmazását jóváhagyta. A kézi-
munka tanítására s a bennlakási felügyeletben a tanítónő 
segítségére új állást szervezett, melyet legközelebb fog 
betölteni. A Rökk Szilárd-alapból a közoktatási miniszter 
által utalványozott 100 frl adományt tudomásul vette. 
Galambos Kamilla árvaleány felvételét jóváhagyta. A 



Hunyady-téri ház udvari részének kiépítésére terv készít-
tetését elhatározta. A kézügyességi tanfolyam vagy »slőjd« 
tovább fejlesztéséről intézkedett. 

* Egyházkerületi egyházi értekezlet Budapes-
ten. A dunamelléki egyházkerület f. évi rendkívüli köz-
gyűlése elrendelte, hogy a kerületi gyűlés alkalmával 
Budapesten egyházi értekezlet tartassék. Az előkészítésre 
kiküldött bizottság október 17-én Szilassy Aladár elnök-
lete alatt tartott ülésében (Szász Károly, gróf Ráday Ge-
deon, Ádám András, Hegedűs István, Petri Elek, Szőts 
Farkas, Kálmán Gyula, Szabó Aladár, Hamar István, 
előkészítő bizottsági tagok jelenlétében) megállapította a 
kerületi egyházi értekezlet alapszabály-tervezetét és össze-
állította az október 30-án d. u. 4 órakor a Lónyay-utcai 
főgimnázium nagy termében tartandó első egyházi érte-
kezlet programmját. 1. Ének. Jövel Szentlélek Úr Isten. 
Énekli a gyülekezet. 3. Előírna. Szász Károly püspök. 
3. Megnyitó beszéd. Szilassy Aladár ideiglenes elnök. 
4. Felolvasás. Az egyházi értekezletekről. Szőts Farkas theol. 
tanár. 5. Eszmecsere a vallásos összejövetelekről. 6. Az 
alapszabály megállapítása. Előadó Szőts Farkas theologiai 
tanár. 7. A tisztikar és az igazgató-választmány megala-
kítása. 8. Esetleges indítványok. 9. Ének. Tebenned bíz-
tunk. Énekli a közönség. 10. Utó ima. Petri Elek theol. tanár. 

* A főrendiház egyházpolitikai üzenetei napokon 
át foglalkoztatták a képviselőházat. A vallás szabad gyakor-
latáról szóló javaslatot, melyből a főrendek először a 
felekekezetnélküliségel kihagyták, azután az előbb fogadott 
részeiben is leszavaztak, három napig tárgyalták a hon-
atyák, jelentősebb mozzanatok nélkül. A különböző pártok 
klerikálisai most is ellene nyilatkoztak, de a politikai pár-
tok nagy többségben a mellett érveltek, hogy a javaslatot 
eredeti szövegében változatlanűl küldjék vissza a főrendek-
nek szíves hozzájárulás végett. Az erre vonatkozó határozati 
javaslatot Wekerle szövegezésében nagy többséggel el-
fogadta a ház. A zsidó vallás recepciójával nagyon rövi-
den végzett a ház. Két rövid felszólalás után azt is változat-
lanul visszaküldték a főrendeknek. — A gyermekek vallá-
sos neveléséről szóló javaslatot október 20-án a főrendiház 
által eszközölt változtatásokkal elfogadták s szentesítés 
végett föl fogjak terjeszteni a koronához. 

* A kolozsvári theologiai fakultás alapkövé-
nek letéte. Kolozsvárit november 4-én nagy ünnepélye 
lesz a reformátusoknak. A kolozsvári theologiai fakultás 
nagyszabású épületének megépítése a vége felé közeleg, 
a falazatok elkészültek, s a koszorú ünnepélylyel egyszerre 
november 4-én megtartatik a különböző akadályok miatt 
elmaradt alapkő-letételi ünnepély is. Programmja a kö-
vetkező: Isteni tisztelet, alkalmi szónoklattal, tartja Tót-
falusi József. Kivonulás a theol. fakultás épületéhez, a 
földész-daloskör éneke után Szász Domokos püspök imát 
mond. Az alapba helyezendő okmány felolvasása és alá-
írása. A jelige mondásával kapcsolatos kalapács-ütések 
megtétele. A kolozsvári iparos dalkör éneke. Díszebéd. 
•— A lelkésznevelés emelésére hivatott új intézetre, annak 
tervezőire és vezetőire Isten áldását kívánjuk. 

* Az ág. h. ev. zsinati törvények szentesítését 
a hivatalos lap október 18-iki száma a következő szöveg-
ben közli. A magyarországi ág. hitv. evang. egyház or-
szágos zsinata által az egyházkerületek arányosításáról 
és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, továbbá az egye-
temes evangélikus egyházi gyámintézetről és végül az 
egyetemes nyugdíjintézetről készített törvények a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter által ő császári és 
apostoli királyi felsége elé terjesztetvén, ő felsége e tör-
vényeket következő legfelsőbb jóváhagyási és megerősí-
tési záradékkal méltóztatott legkegyelmesebben helyben-
hagyni: A magyarországi ágostai hitv. evangélikusoknak 
legfelsőbb királyi engedelmünkkel 1894. évi június hó 7— 
10. napjain Budapest székes-fővárosunkban folytatólag tar-
tott országos zsinata által alkotott és vallás- és közoktatás-
ügyi magyar miniszterünk útján legfelsőbb jóváhagyásunk 
és királyi megelégedésünk alá hódolattal fölterjesztett jelen 
egyházi három törvényt ezennel jóváhagyjuk és megerő-
sítjük. Kelt Gödöllőn, 1894. évi okt. hó 10-én. Ferenc 
József,, s. k. Báró Eötvös Loránd, s. k. 

* A felekezeti tanítók s a közoktatásügyi 
miniszter. Eötvös Loránd báró közoktatásügyi miniszter 
fölhívta a tanfelügyelőségeket, hogyha valamely felekezeti 
népiskolai tanító alkalmazasa ellen kellő képesítés hiánya 
miatt kifogásuk van, azt első sorban az illető egyházi 
főhatósággal közöljék s kérjék a szükséges intézkedések 
megtételét s ha ez meg nem történnék, tegyenek az ügy 
állásáról neki jelentést. Az így beérkező tanfelügyelői 
jelentés alapján a miniszter maga fogja megadni az uta-
sítást a további eljárásra nézve. 

* Tanügyi pályázat. A hajdúvármegyei tankerü-
leti tanítók Gönczy-egyesülete 100 koronás pályadíjat tű-
zött ki ily című tétel kidolgozására: »Az iskolai színjáték, 
valamint általában a szép előadásra szoktatás iskoláink-
han«. A pályamunkák december l-ig Thót László egye-
sületi titkárhoz küldendők Debrecenbe. 

* Az egyházak állami dotációjáról a képviselő-
ház október 19-diki ülésében Hermán Ottónak felelve, 
ki kegymorzsáknak nevezte a protestáns egyházak mostani 
állami segélyét, Szilágyi Dezső ekként nyilatkozott: T. ház ! 
Jöjjünk tisztába az iránt, hogy mit mondottak a kormány 
padjairól. Igenis, szó volt azon egyházaknak, a melyek 
állami eszközökkel sem a történeti múltban, sem a jelen-
ben nincsenek dotálva, a méltányosság és igazságosság 
nevében aránylagos állami dotálásáról. Erre határozott 
ígéret, is tétetett. Erről szó volt, s ezt az eszmét a ház 
minden oldalán méltányosnak és igazságosnak találták. S 
a t. képviselő úr vádja azért nem találó, vagy aggodalma 
azért nem alapos, mert a kormány kijelentette, hogy a 
kérdést úgy akarja megoldani, hogy ez a dotáció ne függ-
jön az országgyűlések évről-évre változó megszavazásától, 
hanem törvényben való biztosítás útján kívánja azt állan-
dóvá és az egyes váltakozó többségek és kormányok 
tetszésétől függetlenné tenné. Ha ez így van, a t. kép-
viselő úr el fogja ösmerni, hogyha az, a mit mondott, 
vád, úgy az nem alapos, ha pedig az, a mit mondott, 
aggály, úgy ennek alapja is elenyészett«. 



* Gusztáv Adolf 300-ados jubileuma. Folyó évi 
december 9-én lesz Gusztáv Adolf svéd király születésé-
nek 300-ados évfordulója. Ez alkalomból december 9-én 
Poroszország egész területén nagyszabású templomi, iskolai 
és társulati ünnepélyek rendeztetnek. Különösen fényes 
lesz a Gusztáv Adolf-egyesület által tartandó ünnepély. 
Úgy halljuk, hogy a hazai protestantizmus is le akarja 
róni kegyeletét a vallásunkért vért s éltet áldozott hős 
király emléke iránt. Sárospatakon, Budapesten a főiskolák-
ban már folynak az ünnepélyre az előkészületek. Nagyon 
helyesen. G. A. élete ránk nézve is kiváló jelentőségű 
volt. A német protestánsok és a dán király teljes levere-
tése után G. A. fellépése gátolta meg II. Ferdinánd királyt 
ama terve kivitelében, hogy németországi győzelmei által 
félelmessé lett nagy hatalmát Ausztriában és Magyarország-
ban is a protestánsok teljes kiirtására fordíthassa ez a 
szenvedélyes pápista fejedelem. Illő, hogy a nagy király 
emlékét felujítsuk s hithűsége fénylő példáját a vallási és 
hazafiúi erények erősítésére felhasználjuk. 

* A hitoktatók háza a fővárosban. A fővárosi 
római kath. hitoktatók egy része'november elsejétől kezdve, 
a szerzetes-rendekhez hasonlóan, közös házban fog lakni. 
A hitoktatók számára egy ismeretlen jóltevő három esz-
tendőre kibérelte a József-utca 33. sz. házat, mely egy-
ideig a VIII. ker. kapitányság helyiségeül szolgált. A házat 
csinosan átalakítják és berendezik a hitoktatók számára, 
a kik itt közös háztartásban fognak élni. Ez intézkedés 
a meglehetősen rosszul dotált fővárosi kath. hitoktatók 
anyagi helyzetén jelentékenyen fog segíteni. — Úgy halljuk, 
hogy a református hitoktatók ügyében is fontos reformok 
vannak készülőben. Az egyháztanács egyházi bizottságá-
hoz fontos javaslat adatott be, melynek az a lényege, 
hogy a szüntelen változó katekheták helyére állandó vallás-
tanítók állíttassanak, megfelelő javadalmazással. Az ág. ev. 
egyháznál évek óta így van szervezve ez az ügy, a vallás-
oktatásnak nem csekély előnyére. 

* Felszólítás és kérelem. Az elzüllött gyermekek 
számára otthont építő Nagypénteki Társaság tisztelettel 
kéri mindazokat, kik a nevezett Társaságtól gyüjtőiveket 
fogadtak el, hogy akár volt eredménye a gyűjtésüknek, 
akár nem, íveiket a Társaság pénztárnokához Szőts Al-
bert osztálytanácsos úrhoz (lakik Lovasút 58. sz. I. ker.) 
visszajuttatni szíveskedjenek. Az elnökség. 

* Emberbaráti intézetek nevelőinek egyesülete. 
A debreceni tanügyi kongresszuson megjelent szakértők 
megbízásából György Aladár és Somlyay József tanács-
kozásra hívták össze egyik fővárosi árvaházba a Buda-
pesten és a közelfevő vidéki városokban működő árva-
házi, szeretetházi, siketnéma-intézeti, javitóiskolai igazgató-
kat. Az emberbaráti intézetek száma Magyarországon 
közel száz, mintegy 400 nevelővel. Az értekezlet kimondta, 
hogy ez intézetek oktatói alakítsanak egyesületet. Az egye-
sülést a kiállítás alkalmából tartandó külön kongresszus 
útján tervezik. 

* A német református egyház árvaháza októ-
ber 21-én avattatott fel Budapesten. Régi óhajtása volt e 
hitbuzgó egyház tagjainak, hogy a gyülekezeti árvákat 
keresztyén nevelésben részesíthessék. E célból 1884-ben 

árva-alapot kezdtek gyűjteni, 1892-ben pedig ediatározták, 
hogy erélyesebb gyűjtéssel árvaházat alapítanak. A szép 
eszme lelkes támogatót nyert az egyház egyik áldozatkész 
bár nem a legvagyonosabb tagjában, ki a mult év folya-
mán, azzal a kikötéssel, hogy neve titokban maradjon, 
50 ezer forintot adott át a lelkésznek árvabázi alapúi. 
E fejedelmi adománynyal az ige gyorsan testté vált, a 
gyülekezet elöljárósága a Városligetben, a Bethesda szom-
szédságában gyönyörű telket vásárolt, a rajta levő házat 
átalakíttatta, s midőn a pénz nem volt elég, az áldozat-
kész alapító újabb 20 ezer frtot csatolt nagy alapítványá-
hoz. Az árvaházat, melyben, hét árvát helyezett el a ker. 
szeretet, október 21-én avatták fel nagyszámú és díszes 
közönség jelenlétében. Ott voltak Kovácsy Sándor elnök, 
Szilassy Aladár és Hollné vál. tagok az orsz. prot. árva-
ház képviseletében, Hottelmann gondnok a német ev. egy-
ház részéről, dr. A. Witz bécsi református lelkész, Limbach 
baseli misszionárius, Moody A. skót lelkész, Szabó Aladár 
theol. tanár stb. A felavató imát és beszédet Gladischefsky 
lelkész tartotta eme vezérigék nyomán: A hol nem az Úr 
építi a házat, az emberek hiába dolgoznak. Utána Biberauer 
Tivadar a német egyház nagybuzgóságú vezérférfia ol-
vasta fel hatásos beszédét, közben az egyház vegyes kara 
és a schweitzi énekkar tagjai énekeltek szép vallásos 
énekeket Az egész ünnepély szép lefolyású volt, bár 
nagyon szerettük volna, ha az alól a hatalmas magyar 
lobogó alól egy pár magyar szó is hangzott volna el! 

* A nőképző egylet iskolájának jubileuma. Az 
országos nőképző-egylet iskolájának volt növendékei okt. 
21-én ünnepelték meg az iskola negyedszázados fennállá-
sát az intézeti ház dísztermében. Az ünnepélyen számos 
előkelő hölgy és tanférfiú volt jelen. Az ünnepélyt a nö-
vendékek karéneke nyitotta meg, mire Bogisich prépost 
esperes, az intézet volt hitoktatója mondott megnyitó be-
szédet. Ezután Csiky Kálmán műegyetemi tanár, az 
intézet volt tanára olvasta fel az intézet szépen megírt 
történetét. Torkos László intézeti tanár a mai napra írt 
ódáját szavalta el a nagy hatással, Bosenberg Auguszta 
az intézet tanárnője mutatta be a volt növendékek ala-
pítványát, a mely már is 900 frt. A tanári kar szintén 
tesz 1000 frtos alapítványt. Végül Szász Károly püspök 
mondott záróbeszédet és hálaadó imát. Az ünnepélyt a 
Szózat eléneklésével fejezték be. 

* Az 1895-ik évi állami költségvetés »Egyházi 
célok* címén következő tételekből áll: az erdélyi római 
kath. statusnak 12 ezer, a görög kath. egyháznak 99 ezer, 
az ág. ev. egyháznak 40 ezer, a reformátusnak 73 ezer, 
a görög keleti egyháznak 100 ezer, az unitáriusnak 5 ezer, 
izraelitáknak 5 ezer, a gyulafehérvári káptalannak alapít-
ványi járulék 5985, kamarai járandóság az erdélyi ref. 
egyházak és iskoláknak 14 ezer, kamarai járandóság három 
r. kath. lelkésznek 187 frt, összesen 354,172 frt, mely 
segélyösszegek a f. évben is ugyanannyit tettek. De az 
utolsó pontban van egy új tétel is e homályos cím alatt: 
A különböző egyházak lelkészi illetményeinek kiegészíté-
sére egyelőre átalánykép 100 ezer frt.s végül az átmeneti 
kiadások között ismét fel van véve az ág. és helv. ev. egy-
házak közalapjainak gyarapítására 150 ezer frt. A lelkészi 
fizetések kiegészítésére felvett 100 ezer frt átalányra vonat-
kozólag azt mondja az indokolás, hogy ez az összeg »a 
miniszterelnök és a szakminiszter nyilatkozatára az ok-
ból vétetett fél méltányossági szempontból egyelőre 100 
ezer forintban, mert csak is a bekivánt adatok beérkezése 
után lesz lehetséges végleg megállapítani azon összeget, 
mely a szóban forgó illetmények kiegészítésére szükségesnek 
fog mutatkozni«. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Saserkesztösíg: 
IX. kerület, fipa-útca. 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
K i a d t i - I i i v i U a l : 

Hornyánszky Tiktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), l iová az elüíiz. és hirdet, dijak 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 csütörtökim. 
E l ő f i z e t é s i á r a : 

Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 90 kr. 

Reformáció emlékünnepén. 
^Megismeritek az igazságot és 

az igazság szabadokká tészen tite-
ket. (Ján. 8 : 32.). 

Nagy dolgok emlékezete újul fel lelkünkben 
e napon. 377 évvel ezelőtt indult meg az a 
világra szóló mozgalom, melyet reformáció név 
alatt ismer a történelem. A reformáció története, 
belső magvában tekintve, a költővel szólva, »egy 
éltető eszmévé finomulEz az éltető eszme rö-
viden kifejezve: Szabadság! 

Iin : ^Megleltük a szót, azt a nagy talizmánt, 
Mely e vén földet ifjúvá tette.« (.Madách.)' 

Igen, a reformáció világot megújító mozgal-
mának éltető eszméje a szabadság és pedig úgy 
a vallás, mint a tudomány és a politikai s társa-
dalmi élet terén. 

Baco, az újkori bölcsészet megindítója, azt 
mondja, hogy az emberiséget úgy tekinthetjük, 
mint egyetlen embert, de mint olyan embert, a 
ki mindig él ós folytonosan tanul. Az emberi-
ségnek, eme halhatatlan embernek életében a 
reformáció nagy fordulást jelent. 

Ekkor lett az ember nagykorúvá, szabaddá. 
A középkorban szabadságot, egyéni önálló-

ságot ne keressünk. Nem találunk ilyet a vallás-
ban, az egyházi életben. 

Róma, mint valóságos szellemi zsarnok, rab-
ságban tartja híveit. Szigorúan megszabja, mit 
kell hinni, mit kell cselekedni, mely úton szabad 
az üdvösséget keresni. S hogy megértse az eleibe 
írt törvényt és attól egy betűnyire is el ne 
térjen, ott vannak a hivő mellett mint szigorú 
gyámok a papok. 

A papokra úgy kell tekintenie a középkor 
gyermekének, mint valóságos felsőbb lényekre, 
a kik égi tudományuk magasabb erkölcsiségük, 
isteni méltóságuk fényében tündökölnek előtte. 

A papok méltán elmondhatják a költővel : 
»Csak hódolat illet meg s nem bírálat!« Egé-

szen külön társadalmi osztályt, sőt mondhatnánk, 
külön államot képeznek az államban. 

Van idő, az utolsó Árpádok korában, mikor 
hazánkban is a püspököt a pápa nevezi ki s 
teheti le. Pap ellen csak pap tanúskodhatok, fö-
lötte csak papi törvényszék ítélhet. És mindezt 
azzal magyarázzák, hogy a papságot Isten ren-
delte királyok s nemzetek fölé. S ha ez ellen 
valaki szólni, tenni mert, mi törtónt vele? Le-
sujtá a pápai átok, mely alól ha fejedelem volt 
is, csak szolgai megalázkodás árán szabadulhatott. 

Nézzétek IV. Henriket, a kiátkozott császárt. 
O a félvilág ura, Canossában sírva könyörög 
bocsánatért s nagy nehezen tudja a pápának 
mostoha atyai szivét meglágyítani. 

»Gehorsam ist der Christen Schmuckcc (En-
gedelmesség a keresztyének ékessége) mondatja 
a költő (Schiller) is a középkor egyik papi feje-
delmével. 

Hit dolgában csak egy vélemény van és ez 
Rómáé. Ha ketten vitatkoznak, azonnal el kell 
hallgatniok, mihelyt »Roma locuta est«. S a ki 
nem hallgat ? Nézzétek ! Máglyák tüze csillog ki 
a középkor néma éjszakájából. Azok halnak rajta 
kínok között, a kik korán találtak a szabadság-
ról álmodni. 

De ím az idők teljessége elérkezett. A miben 
néhányan nem egészen dicstelenül próbálkoztak, 
azt véghez viszi Lutherünk teljes dicsőséggel. 
Kalapácsütései alatt, melyekkel 95 tételét fel-
szegezi, lepattannak az egyháznak, e nagy bör-
tönnek zárai. Az ő fellépése az ereje tudatára 
ébredt egyénnek diadalmas szabadságharca ama 
rendszer ellen, melynek eddig bilincsei között 
vala. Ha bámuljuk a hitrege titánjait, a kik harcra 
kelnek az olympusi istenekkel, még felségesebb 
az a küzdelem, melyet egy ember folytat, és 
pedig diadalmasan, egy egész világrend ellen. 
Milyen nemes bátorság s eget ostromló önérzet 
tündököl arcán, mikor Wormsba megy, hogy ott 
a világ urai előtt megfeleljen magáért. Kérik, ne 



menjen, ott ellenségei vannak. »És ha annyi 
ördög volna Wormsban, mint a mennyi zsindely 
a háztetőkön, nem mennék-e el?« A szabadság 
harsonája zendül meg az emberiség füleiben, 
mikor kijelenti : »Győzzetek meg okokkal, mert 
én sem pápáknak, sem zsinatoknak nem hiszekcc. 
A szabadság lelke hatja át követőit, mikor Speyer-
ban protestálnak az ellen, hogy nekik vallás dol-
gában bárki is parancsolgasson. 

A mi vallásunk a szabadság vallása ! Nincs 
benne kiváltságos papirend, az isteni kegyelem 
letéteményese, mely gyámkodásával vezessen az 
üdvösség kiszabott útján. Mindnyájan királyi 
papság vagyunk. Nincs más közvetítő Isten és 
ember között, csak a Jézus Krisztus. Szabadok 
vagyunk, de nem féktelenek. Van hitünknek sza-
bályozója, a Szentírás, csakhogy ezt szabad szem-
mel nézzük és nem pápaszemen. 

Im a reformáció éltető eszméje a szabadság 
és pedig első sorban a vallásszabadság, de ha 
az emberi lélek egy irányban szabaddá lesz, nem 
tűr többé korlátokat más irányban sem. 

Ha a vélemény nyilvánítása szabad a szent 
tudományban, kicsoda korlátozhatná azt a világi 
tudomány terén. 

Luther az emberiségnek, ama nagy rabnak 
megadá a vallásszabadságot s ezáltal úgy tett, 
mint a ki a fogolynak egyik kezéről leveszi a 
vasat. Ne félj lesz ereje és lesz akarata, hogy 
többi bilincseit maga törje össze. 

A reformációnak nagy része van abban, 
hogy szabadság következik a tudomány terén is. 

Volt-e a középkorban tudományos szabad-
ság? Oh nem, ezt az időt a tekintélyek korának 
lehet neveznünk. A tudomány nem más, mint a 
theologiának, az egyháznak rabszolgája. Szabad 
okoskodnod, kutatnod, de az eredménynek nem 
szabad ellenkezésben lenni az egyház tanaival. 
Te Galilei foglalkozhatol csillagászati s mennyiség-
tani tanulmányokkal, de mikor felfedezed, hogy 
a föld gömbölyű és a nap körül mozog, ezt 
visszavonatják veled, mert az egyház mást tanít. 
Mintha bizony az igazság megszűnnék igazság 
lenni, ha visszavonják s a nap nem ragyogna 
többé, mert valaki behunyja szemeit, hogy ne 
lássa azt. Olyanformán vannak a középkor tu-
dósai, mint az a madár, melynek szárnyait lenyír-
ják s azután azt mondják neki : menj, repülj 
szabadon. 

De ím, megnőnek a rab madár tollai. Az 
újkor meghozza a szabadságot a tudománynak 
is. A reformációval egy időben kezdődik az újkori 
bölcselet, melynek sarkalatos elve, hogy a tudo-
mányban nincs tekintély. 

Az emberi észnek joga, sőt kötelessége ké-
telkedni mindenben, a mit józan okokkal előtte 

be nem bizonyítanak. Most már nem azon töp-
renkedik a tudomány, milyen furfanggal bizo-
nyítson be valamely eleibe adott tételt. Most 
már maga keresi az igazságot. S nézd ! A sza-
badság éltető ereje mily bámulatos virágzásnak 
indítja a tudomány minden ágát. A középkor 
tudománya kis mustármag, az újkoré hatalmas 
élőfa, mely gyökereit mélyre bocsátja, ágait égfelé 
terjeszti. Es ezt a fát a reformáció segíté nagyra 
növelni. Ez szabadítá fel bilincseiből az »Igét«, 
a gondolatot, a szót. Lutherünk nem oly egy-
háznak apostola, melyet mint Mohammedét, erő-
vel, tűzzel, vassal, lehessen terjeszteni. 

A protestantizmus fegyverei a templom, az 
iskola, a könyv. 

Nem-legyőzni, hanem meggyőzni az ellen-
séget, ez a protestáns hacli művészet. Ezért van, 
hogy a reformáció, a merre csak eljut, mindenütt 
virágzásnak indítja az irodalmat, műveltséget. 

Maga Luther korának és nemzetének egyik 
legnagyobb írója. Bibliafordítása által megte-
remti az új német irodalmi nyelvet, énekeivel 
elsőrangú költőként tündököl, prózai iratai által 
méltóvá leszen arra, hogy mint hű munkatársát, 
a szelíd Melanchtont, őt is Németország tanító-
jának nevezzük. Méltán mondja Schiller : »Soha 
és senki egy irodalomért annyit nem tett, mint 
Luther a németértcc. Es van-e francia ember, 
legyen az a legbigottabb katholikus, a ki lemon-
dana arról a fényről, dicsőségről, melyet Kálvin 
»Keresztyén tanításacc, biblia-kommentárja ós Ma-
rót Kelemen zsoltárai a francia irodalomra de-
rítenek? 

Hazánkban is mily bámulatosan fellendül az 
irodalom a reformáció elterjedésével? Kell-e ezt 
művelt magyar ember előtt bizonyítgatni ? Mily 
rohamosan terjed a műveltség a nemzet minden 
rétegeiben. A legkisebb falu is a templom mellé 
iskolát állít. Rövid néhány évtized alatt 130 pro-
testáns középiskolát s 30 könyvnyomtató inté-
zetet teremt ez az evangéliumi renaissance. 

S ma is a tudományban, műveltségben, mily 
magasan áll a protestáns világ? Ki vonná két-
ségbe, hogy a tudományos hegemónia ma a pro-
testáns Német- és Angolországnál van? S a mű-
veltség mennyire áthatja a protestáns nép egész 
tömegét. 

Ha a nyolc éven felül levő lakosságot te-
kintjük, s azt keressük, hány százalék tud abból 
írni és olvasni, azt látjuk, hogy ezen a téren 
legelői állanak a protestáns, azután következnek 
a katkolikus, legvégül jönnek a görög keleti or-
szágok. A három skandináv királyságban a la-
kosság negyed százaléka az, mely írni, olvasni 
nem tud, Németországban és Svájcban egy szá-
zalék, Hollandiában négy, Angliában hat százalék. 



Már a katholikus államokban máskép áll a dolog. 
Franciaországban 28, Belgiumban 32, Ausztriá-
ban 30, Magyarországban 43, Spanyolországban 
már 58 százalék nem tud írni és olvasni. A görög 
keleti államok még sötétebb képet mutatnak. 
Montenegróban már a lakosság 84 százaléka az, 
mely a műveltségben annyira sem vitte, hogy 
írni, olvasni tudna. S hazánkban is, ki ne tuclná, 
a ki a viszonyokat ismeri, hogy a protestánsok-
nak legfeljebb 5—10 százaléka az, mely írni 
olvasni nem tud, holott a görög keletieknél ez 
a szám 85-ig emelkedik. 

Ne mondja senki szárazoknak a számokat; 
a legszebb éneket zengik azok a protestantizmus 
dicsőségéről. 

De, »Minek a távolban kalandozni? Nézd 
a szép mily közel fekszik ?« 

Itt ez a kis maroknyi eperjesi potestantiz-
mus — a maga 1000 lelkével 11,000 lakos kö-
zött — tagjainak értelmessége, műveltsége, nagy 
áldozatokkal fentartott kulturális intézményei által 
sokkal nagyobb súlylyal esik a város társadal-
mának mérlegébe, mint azt a számarány után 
várhatnánk. Már pedig a műveltség nemcsak 
tudományos, hanem egyszersmind politikai és 
társadalmi tényező is, mert csak a művelt nép 
lehet igazán szabad. 

A reformáció éltető eszméje nemcsak a val-
lási és tudományos, hanem a 'politikai és társa-
dalmi szabadság is. 

A szabadság igen ifjú gyermeke az emberi-
ségnek, ennek a nagy édes anyának. Ezt csak az 
újkor teremtette meg. Mert ha a görög és római 
szabadságot emlegetik, ez alig más, mint sza-
vakkal való játszás. Avagy szabadság-e az az 
athéni, hol 400,000 rabszolga van és alig 100,000 
szabad ember? Vagy szabad-e az a Róma, mely-
ben a plebejusok évszázakon át küzdenek, hogy 
a patríciusokkal egyenlők lehessenek; ele azt 
egészen rendén valónak találják, hogy a sok 
millió rabszolga teljesen jogtalan állapotban sin-
lődjék tovább. A középkorban nincs szabadság, 
mert nincs egyenlőség sem. Fejedelmi önkény 
kormányozza a népek sorsát s a hol úgyneve-
zett alkotmány van is — mit jelent az? Azt, 
hogy több, kevesebb hűbéres nemes osztozik a 
fejedelemmel a hatalomban. Vagyis, hogy a nép-
nek egy zsarnoka helyett több zsarnoka van. 

A középkor egyenlőséget nem ismer, A tár-
sadalom osztályokra szakgatott. Nemest, papot, 
polgárt, parasztot, zsidót áthághatatlan falak vá-
lasztanak el egymástól. Nincs társadalmi szabad-
ság sem. Nem szabad a földbirtok. Nem rendel-
kezik azzal birtokosa. Apáról legidősb íiúra kell 
szállania s fiúörökös nem létében legtöbb eset-
ben visszamegy a korona tulajdonába. Nem sza-

bad az ipar. Ezt céhek, zárt társaságok gyakorol-
ják, melyekbe idegennek, vidékinek igen nehéz be-
jutnia s így nincs verseny. Nem szabad a keres-
kedelem. Fejedelmi kegy osztogat egyes társasa-
goknak, városoknak kiváltságokat, hogy bizonyos-
ságban, vagy irányban kereskedhessenek. 

Az újkor érdeme, hogy a szabadság, egyen-
lőség nagy jelszavát hangoztatja s ez az a szó, 
az a talizmán, mely a költő szerint ujjá szüli 
a vén földet. 

Sok-sok küzdelem után a reformáció sza-
badság elve megvalósul végre a nagy francia 
forradalom által. Megszűnik a fejedelmi önkény. 
A nép maga lesz a saját sorsának ura. Nem 
küzdenek és szenvednek többé milliók egy miatt. 
Ledőlnek a korlátok, melyek az egyén szabad 
haladásának útjában állottak Szabad lesz a gon-
dolat, a sajtó, szabad a földbirtok, az ipar, a 
kereskedés. 

Ebben a nagy eredményben része van az 
egész művelt világnak, nemcsak a protestantiz-
musnak. Nagy elfogultság volna az ellenkezőt 
állítanunk. De hogy benne a protestantizmusnak 
igen nagy része van, csak az nem látja, a ki 
látni nem akarja. A vallásszabadság volt a poli-
tikai szabadság előkészítője, útegyengetője. A de-
mokratikus szervezetű protestáns egyházak, me-
lyekben minden jog és hatalom a néptől származik, 
hol tehát megvalósul a népfelség dicső elve, 
ezek amaz iskolák, hová eljárnak a nemzetek 
szabadságot tanulni. 

A nagy forradalom vihara zúg Kálvin ama 
szavaiban, hogy Isten akaratával ellenkező királyi 
rendeletnek nem kell engedelmeskedni. A pro-
testáns angolok, Cromwell puritánjai döntik meg 
elsőben a fejedelmi önkényt. Angi i a az alkotmá-
nyos szabadság mintaországa. A protestáns Hol-
landia és Svájc Európa első szabad, demokratikus 
államai. Hazánkban is a politikai, nemzeti sza-
badság leghívebb védői, s ha kell, megbosszulói 
épen a protestánsok. Sőt évszázadokon át nem-
zeti és vallásszabadság egymástól el sem választ-
ható fogalmak. Bocskai, Bethlen, Rákóczy, Tö-
kölyi zászlóin ez a kettős jelige áll: »Pro Deo 
et libertate« — Istenért és a szabadságért. 

Ma is a tiszta, hamisítatlan szabadelvűség 
táborában nincsen-e ott a — törpe minoritástól 
eltekintve — az egész magyar protestantizmus? 

Igen ! A szabadság, a vallási, tudományos 
és politikai s társadalmi szabadság a reformáció 
éltető eszméje. 

Lelki szemeim előtt ott áll a protestantiz-
mus geniusa s magasan lobogtatja zászlóját. 

»Hadd lássák és hadd olvassák, 
Rajta szent szó van, szabadság!* (Petőfi.) 

Eperjes. Dr. Szigethy Lajos. 
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Honosítsuk meg a házi istentiszteletet. 
A valláserkölcsi életnek a házi istentisztelet egyik 

igen fontos tényezője. 
A templomon kívül főként a családi tűzhely az az 

oltár, a mely körül állva, égfelé emelkedhetnek a buzgóság 
szárnyain a mi éneklésünknek s imádságunknak ihletett 
szavai, 

Misem olyan szívreható, misem olyan léleknemesítő, 
mint az a jelenet, mikor összeteszi kis kezét szépen s az 
édes anya elmondása mellett imádkozik a lefekvő kis 
gyermek. 

Lélekzetüket is visszatartva hallgatnak akkor a fel-
nőtt testvérek s magába száll az a durva apa is, a ki 
talán átkozódó, istenkáromló szavait hallatta még csak 
az imént is. 

Vájjon, ha nemcsak kis gyermekét imádkoztatná az 
az édes anya, hanem éneklésre, imádkozásra hívná fel a 
családnak minden tagját; ő kezdené az éneket, ő mondaná 
avagy olvasná az imádságot: nem levetkezné-e rövid időn 
durvaságát az apa, nem felhagyna-e az emberi méltóságot 
mélyen lealázó átkozódással s istenkáromlással, s így 
nem »imádságnak háza« lenne-e akkor csakhamar az a 
ház, melynek falain kívül úgy, mint belül, káromlásnak s 
átkozódásnak undok szavai hallatszottak a közelmúltban is? 

Imádságnak háza lenne igenis, s tornáca a vallás-
erkölcsi élet nagy templomának! 

Hogyan állunk most igen sok, talán a legtöbb ház-
nál a valláserkölcsi életet tekintve? 

Otthon a hat munkanapon át soha csak egy szava 
sem hallatszik sem az éneklésnek, sem az imádkozásnak, 
valláserkölcsi tartalmú könyvet, bibliát nem olvas senki; 
sőt ilyen könyv nincsen is a háznál. 

Vasárnap reggel felöltözik gondosan kivasalt ruhá-
jába az eladó leány, felveszi gyolcsingét a legény s 
templomba mennek az édes anyjuknak kíséretében. Az 
apa otthon maradt ház- és jószágőrzőnek. Neki még annyi 
ideje sincs, hogy kilenc órára megtisztálkodjék. De ha 
volna is erre ideje s ha volna is a ki otthon maradjon 
ház- és jószágőrzőnek: ő mégsem menne templomba, 
mert neki nem jut templomi ruhára. 

És miért megy templomba az a gondosan kivasalt 
ruhás eladóleány s főként az a gyolcsinges legény ? Talán 
énekelni, imádkozni s prédikációt hallgatni? 

Énekelni énekel ugyan a szájával, az látható; de 
szeme és esze ott van, azon a helyen, a hol az a lány 
ül, a kihez szívének érzelmei vonzzák őt. Ide néz, vagy 
legalább ide gondol ő akkor is, mikor imádkozik és prédi-
kál — a lelkész. 

Valóban nincs semmi nagyítás abban, ha azt állítom, 
hogy a legtöbb legény csak azért siet ma templomba, hogy 
odaülhessen, a honnan legjobban lehet látni — az eladó-
lányokat. 

A mai fiatalság templombajárása legtöbbször nem 
istentisztelet, hanem csak találkozási alkalom a szó egye-
nes értelmében. 

És az iskolahagyott serdülő gyermekek nemesbül-
nek-e szívérzelemben, okulnak-e, értelmesbülnek-e vala-
mit a vallás- és erkölcstudományban, a templomi közisten-
tisztelet idején? 

Nemesbülnének, okulnának minden bizonynyal, ha 
olyan helyen ülnének, a hol szem előtt volnának. De eze-
ket hátraszorítják a nagyobbak s ott ülnek ezek, a hol 
nem is igen hallható a lelkész szava s a hol szabadon 
nyüzsöghetnek, beszélgethetnek, mutogathatnak, mert oda 
nem lát sem a lelkész, sem a tanító, sem a gyülekezet 
lent ülő egyetlen tagja sem, templom után pedig senki 
sem »leckézteti* őket. 

Ezekre nincs hát építő, nemesbítő hatása, sőt nem 
is lehet a templomi közistentiszteletnek. 

Hát a felnőttekre, a családapák- és családanyákra 
van-e? 

Csak pillanatnyi és nem maradandó nyomokat hagyó 
a hatás ezekre is. 

A prédikáció szép eszméi, magasztos gondolatai 
visszhangra találnak ugyan ezekben, emelkednek ők a lé-
leknek szárnyain, mikor ezeket hallják, de egyszeri hal-
lásra nem sajátíthatta el, nem dolgozhatta fel a lélek 
ezen eszméket, gondolatokat; a mint jöttek, el is szállnak 
azok nagy hirtelenséggel s gyors egymásutánban. 

Hát az öregekre van-e vallásosságot ébresztő, erköl-
csöket nemesítő befolyása a templomi közistentiszteletnek ? 

Volna, ha a lélek készségét a test erőtelensége le 
nem szállítaná náluk a legalsó fokra. 

Szunyókálnak templomainkban öregeink csak. Igy 
pedig hatásról, eredményről beszélni miként lehetséges ? 

A templomi közistentisztelet maradandó nyomokat 
hagyó hatásáról tehát, a mi nincs, ne legyen, sőt nem is 
lehet mai alakjában szó! 

Mai alakjában, a mikor 10—20 ezer lelket számláló 
egyházközségben is csak egy templom van, egy olyan 
nagy templom, a melyben nyáron a hőség miatt fulla-
doznak, télen pedig csakhogy meg nem fagynak az olt 
buzgólkodók. 

Azért, ha nincs házi istentisztelet: ne beszéljünk 
általában az Istennek lélekben és igazságban való imá-
dásáról sem; mert ott, a hol a szív érzelmei nem nemes-
bülnek, az értelem gondolatai nem épülnek a közisten-
tisztelet hatása alatt: beszélhetünk-e akár lélekről, akár 
igazságról ? 

A házi istentiszteleten gyermekek, ifjak, öregek, férfiak 
és asszonyok, mind-mind ott lehetnek szívvel, lélekkel, az 
éneklésre, imádságra és a felolvasásra függesztett, össz-
pontosított zavartalan figyelmezéssel. 

Egy-egy eszme, egy-egy gondolat, mely a vallásos 
és erkölcsi élet köréből vétetett, előjön százszor is; újra 
meg újra ismételtetik s így a jelenlevőknek, a hallóknak 
úgyszólván vérükké válik. A mit sokszor hallanak, be-
vésődik az letörölhetetlenül a szívnek is, az érzelemnek 
is a táblájára. 

Bevésődés nélkül csak falra hányt borsó minden 



hang, minden szó, habár szívhez és értelemhez szól is 
az máskülönben. 

Ismétlés a tudományok anyja! Áll ez azon tudo-
mányra is, mely a templomi közistentiszteleten taníttatik. 

Ha itt eredménytelen a tanítás: jórészt azért van, 
mert soha és semmiben sincsen ismétlés. 

Legyen tehát minden ház egy-egy templom, hol a 
tűzhely körül, ha naponként nem lehetne, legalább vasár-
nap összegyűljenek a család tagjai; énekeljenek, imád-
kozzanak s olvassanak bibliát és valláserkölcsi tartalmú 
könyveket, ne pedig politikai lapokat, avagy rémes his-
tóriákat. 

Az egyház is pedig gondoskodjék arról, hogy az 
iskolai évek alatt necsak vallástant tanuljanak a gyerme-
kek, necsak a keresztyén vallás igazságait emlézzék be 
s tudják elmondani megakadás nélkül, hanem úgy vezet-
tessenek a vallásos ismeretekben, úgy tanulják meg a 
vallás igazságait, hogy azok által szivök is, elméjük is 
alkalmas legyen a közistentiszteleten elhintett igemagvak-
nak nemcsak befogadására, hanem kikeltése- és fölne-
velésére is. 

Ez pedig csak úgy és akkor történhetik meg, ha a 
teljes 15 év betöltéséig minden vasárnap, legalább dél-
után gyermekistentiszteletre jelennek meg az iskolahagyott 
gyermekek a templomban, avagy az iskolák tantermeiben. 

Gyermekistentisztelet alatt azonban nem prédikáció-
hallgatást értek, hanem olyan »tanítást«, a melynek úgy 
tárgya mint alakja alkalmas a gyermekek valláserkölcsi 
életének fejlesztése — és nemesbítésére. 

Csak az ilyen gyermekistentiszteleteken kellőleg ki-
képzett szív és lélek vehet részt számbavehető haszonnal 
úgy a házi mint a templomi istentiszteleten. Csak az így 
kiképzett gyermekek lehetnek alkalmatosok, ha majd család-
apák és családanyák lesznek, a házi istentisztelet okos 
vezetésére. 

Szóval a gyermekek kellő valláserkölcsi neveléséről 
és taníttatásáról úgy gondoskodjék az egyház, hogy a 
gyermekek 15 éves koruknak betöltéséig kellőleg elő legye-
nek készítve ahhoz, hogy úgy a házi, mint a közisten-
tiszteleten elhintett magvai az evangéliumnak megművelt, 
termékeny földet találjanak s így necsak biztosan kikelje-
nek, hanem bő gyümölcsöt is teremjenek az ő sziveikben 
s csak egy is útfélre, avagy sziklára ne essék ezek közül. 

Szükség van erre, mert hogy állunk most e tekin-
tetben ? 

4—6 elemi osztály elvégzése után, szóval 12 éves 
korában elhagyja az iskolát a gyermek. És íme már az 
első vasárnapon ott ácsorog, ott szamuklál a korcsma 
ajtaja körül. Később, és pedig nem sokára, be is megy 
oda s ha még nem iszik és nem kártyázik is, de vesz 
és el is szí egykét cigarettát s tanulja az ott folyó isten-
telenségeket. 

Egy év eltelte után már rendes látogatója a korcsmá-
nak ; sallangos dohányzacskóval a kezében, makrapipával 
a szájában jelenik ott meg. 

Ezt a fiúk cselekeszik így. 

Hát a leányok? Vasárnap délután fehér ruhába 
öltözködnek és mennek, talán az Isten házába, avagy az 
ismétlőiskolába? Sem ide, sem oda, hanem mennek az 
erkölcsrontó kalákákba és táncolnak ott mindestiglen és 
beszennyezik ott fehér ruhájukat is, lelkűknek tisztaságát is. 

És ezeket az erkölcsrontó kalákákat nem szabá-
lyozza a polgári közigazgatás; az egyháznak pedig nincs 
semmi hatalma arra, hogy ezeket korlátozza. 

A 15 évet még be nem töltött gyermekekkel szem-
ben az ismétlőiskola, avagy a gyermekistentisztelet tartása 
által lehetne a korlátozást eszközölni, az igaz; de hát 
ki tanítsa az ismétlőiskolásokat, ki tartsa a gyermekisten-
tiszteleteket ? 

Nagy Sándor, 
evang. reform, lelkész. 

Az országos reform, lelkészi gyámintézet 
reális oldala. 

— Visszhang Pokoly József úr cikkelyére. — 

Igaz öröm tölt el, ha látom azt a mozgalmat, mely 
országos ref. lelkészi gyámintézetünk (mert az »özvegy« 
és »árvái« jelzőket bátran elhagyhatjuk a címből!) tervez-
getése alkalmából a sajtóban, a zöld asztaloknál oly élénken 
hullámzik előttünk és becsülni is tudok minden felszólalást, 
minden hírlapi cikkelyt, mely e nagyfontosságú dologgal 
foglalkozik, még ha egyik-másik nézeteimmel ellenkezik is; 
az érdeklődés, a jó igyekezet, a szeretet beszél azokból és 
ép ezért megbecsülni valók; ellentétes vélemények ütkö-
zésében válik ki a helyes és maradandó. 

De nem tudom helyeselni azt a csalhatatlanságot 
szenvelgő modort, melylyel Pokoly József úr az eddigi 
véleményekkel elbánik. 

Pedig Pokoly úr ép abban leledzik, a mit másokban 
megró, subjectivitásban; fájdalom adja kezébe a tollat, 
fájdalom sugallja neki a szavakat, a kifejezéseket, fájdalom 
a felett, hogy az alapszabály-tervezet még eddig mindenhol 
gáncscsal találkozott; elméjét is a subjectivitás befolyásolja, 
midőn a tervezetet elvileg és gyakorlatilag kifogástalannak, 
tökéletesnek tartja, a többi véleményeket és terveket 
ellenben mind irreálisnak, fantasztikusnak bélyegzi, a 
melyek mind »fényes elégtételt szolgáltatnak a megtépett 
eredeti tervezet gyakorlati részének*. (?) Mert tisztelettel 
kérdem Pokoly úrtól: objectivitás-e ez és használ ez az ügy-
nek? Úgy látom, hogy nem is az ügynek kivánt ő használni, 
hanem az alapszabály-tervezetnek jubilálni, a melvnek 
realitását immár kétségen felülinek tartja, hiszen »nem is 
olvasott sehol egy betűt sem, mely a tervezet realitását 
érintené«. Pedig olvashatott volna; de ha nem olvasott: 
bátor leszek néhány dolgot figyelmébe ajánlani, a melyek-
nek mindenike a tervezet gyakorlati oldalát, a realitását 
érinti, a nélkül hogy hízelegnének és jubilálnának és kérem 
higyje el, ha lehetséges, hogy tollamat nem a subjectivitás, 
hanem az, hogy midőn a tervezet ellen írok, a gyámintézet 
érdekében írok. 

Kezdem az alapnál, a papi fizetéseknél, a melyekre 
van felvetve az intézet egyik legfontosabb része, a be-
vételek kombinálása. Ezekre vannak fektetve a belépési 
és az állandó járulékok, amazok 10, emezek 2 és 
illetőleg 5%-ban, a mi ellen elvileg nekem sincs itt ki-
fogásom, de van gyakorlatilag és ez az, hogy a tervezet 
figyelmen kívül hagyja a papi fizetések sokféle értékelését, 
azt a tényt, hogy nemcsak kerületenként, hanem egyház-



megyénként is más meg más kulcs szerepel a papi jöve-
delmek értékelésénél, hogy mi miatt vagy mi végre? annak 
fejtegetése most nem tartozik ide. Legszembeszökőbb itt, 
de legfontosabb is a föl cl jövedelmek értékelése, melynek 
kulcsa néhol a földadó-kataszter; eredménye, mint meg-
állapított földjövedelem, vagy maga a kataszteri tiszta 
jövedelem vagy annak kétszerese, háromszorosa; néhol a 
kulcs a bérleti érték, ez a legmagasabb, Iegnyulékonyabb 
mérték, mely alatt igen sok helyen a nagyzást, a kény-
szerűséget s több effélét kell voltaképen érteni. Igv, hogy 
a nagy sokféleségből csak egy, de nagyon túlságos ellen-
tétre mutassak; Erdélyben a tiszta kataszter, Tiszáninnen 
többnyire a bérleti érték a földjövedelem a díjlevelekben; 
azaz úgy áll a dolog, hogy ha Erdélyben egy 30 holdas 
papi tagnak 100 frt a kataszteri tiszta jövedelme, ugyan-
annyi van bevéve a díjlevélbe is; ellenben a Tiszáninnen 
egy ilyen tag 300 frt földjövedelemnek van felvéve, pedig 
meglehet, hogy ez a tag nem is elsőbb osztályú amannál 
és katasztrális tiszta jövedelme is lehet alacsonyabb amazé-
nál. Mi következik most ebből a két tag birlalójára? Az, hogy 
az erdélyi tag birlalója fizetni fog a gyámintézetbe a föld-
jövedelem után belépési járulékot 10 frtot, állandó járu-
lékot 2 frt 50 krt, a tiszáninnenié pedig 30 frtot illetőleg 
7 frt 50 krt! Hogy mily anomália ez, én se fejtegetni, 
se színezni nem akarom; de azt határozottan kimondom, 
hogy a gyámintézeti járulékokat ilyen alapra fektetni 
nem lehet, nem szabad, mert minden elképzelhető reális 
és ideális szemponttal ellenkezik az. Egy, a papi fize-
tésekre fektetett országos gyámintézet szervezésénél legelső 
és elmidaszthatatlan feladat: a föld jövedelmeknek orszá-
gosan egyforma értékelése, a földadó-kataszter alapján, 
elejtésével minden specialitásnak. És minthogy a jelen 
tervezet ennek keresztülvitele nélkül késztilt: nemcsak 
irreálisnak, hanem alapjában eltévesztettnek tartom. 

Nézzük most a tervezetet úgy, a mint van, nézzük 
meg a legreálisabb oldalról: a számításaiban. Én azok-
ban is nagy hibákra és nagy hiányokra találtam. 

A 36. §. szerint a 60 évesnél idősebb papok, kik 
nek száma ez idő szerint 460, nem kötelesek az intézetbe 
belépni és így bizonyosnak vehetjük, hogy nem is fognak 
abba belépni; a közhangulat ezt mutatja és csupán a 
végkielégítésért nincsen is annak értelme. Belépne tehát 
az első évben 1515 pap, kikhez ha a theologiai tanáro-
kat (?) és azt a nehánv öreg urat is odaszámítjuk, a kik 
a dekórum kedveért vagy exponált helyzetüknél fogva el 
nem maradhatnak, be fog lépni, vegyük magasan és kerek-
számban, 1600 pap. És az indokolásban mégis 1075 pap 
után vannak számítva és már az első évtől kezdve mind 
a belépési, mind az állandó járulékok, amazok 150 ezer, 
illetőleg három évre osztva évi 50 ezer, emezek évi 75 ezer 
forintban. Hát én nem tehetek róla, de kénytelen vagyok 
itt túlszámítás címén levonásokat csinálni és pedig, a be-
lépési járulékokból évi 10 ezer, azaz a három évre 30 ezer 
forintot; az állandó járulékokból évi 15 ezer, azaz a három 
évre 45 ezer frtot, tehát összesen 75 ezer frtot. Továbbá 
a tagsági fluktuáció megszünéseig, vagyis addig, míg a 
tagok száma csakugyan 1975-re emelkedik, a mi a már 
beszámított három éven felül hét év alatt fog végbe menni 
ismét kénytelen vagyok levonni újabb 35 ezer forintot; 
tehát az első decennium bevételeiből, ha a kamatveszte-
séget is felszámítom, 140, azaz száznegyvenezer forintot. 
Végül, ha, a mint kell is, a második decennium végéig ve-
zetem le a túlszámítást: akkor 200 ezer frtot kell levon-
nom az akkorra kimutatott tőkékből. íme, az intézet 
bevételeinek kombinálása nem mondható reálisnak. 

De tekintsük meg, tovább menve, a halandósági 
átlagokat, a melyeknek mind a bevételek, mind a kiadások 

kombinálásánál igen fontos szerep jut, s a melyeknek 
biztos, törvényszerű megállapítása szintén elsőrangú kel-
lék. A paphalandóság a 24 per miilére van kombinálva 
a tervezetben. Elvben igen, de tényleg nem. 1975 pap 
után nem 45, hanem 47'4, kerekszámban 48 a halandó-
sági átlag és ebből a »papok igen kedvező halálozási 
aránya« címén sem szabad levonni és pedig épen azért 
nem, mert a halálozási arány kedvező, azaz mennél több 
a koros, az elaggott pap; annál nagyobb e tagokra nézve 
az elhalás veszélye és a statisztika is azt bizonyítja, 
hogy a 60 évesnél idősebb emberek halandósága körül-
belül a két éves gyermekek halandóságával áll arányban 
s a »Magyar Statiszt. Évköny« 1893. évfolyama a 60 éves-
nél idősebb emberek halandósági °/0-át 7'26-ra teszi. Nem 
szándékom esküdni a statisztikai számokra; de ha ez így 
áll és a mi 460 öregünkre is áll: akkor csupán ő közülök 
33 nak készülhetnénk ez évben a temetésére. Az 1515, 
hatvan évesnél fiatalabb papból pedig, ugyancsak e sta-
tisztikai mü szerint, 1'6%-ot, tehát 24-et szólítana el a 
halál. Nem akarok, mondám, e számokra esküdni, de a 
hol statisztikailag 57 haláleset nem lehetetlen: ott reáli-
sabb dolog az átlagszámot számtani pontossággal venni, 
mintsem belőle lealkudni és ha a tervezet ez utóbbit 
teszi, műveletét nem mondhatom reálisnak. 

Az özvegyek és árvák halandóságának kombinálása 
meg egyáltalán törvény nélkül, tisztán találomra van ke-
resztülvive. Pedig a gyámintézet tervezésénél ez is nagyon 
fontos. Nem elég annyit mondani, hogy 125 özvegy közül 
nemcsak 4, hanem a »legnagyobb valószínűség szerint« 
14 is el fog halni, mert a legnagyobb valószínűség sem 
több a valószínűségnél, a melyet mégis csak igazolni kell 
valami törvénynyel vagy szabálylyal; aztán a 4-et a 14-től 
a legnagyobb bizonyosság különbözteti meg. Azt sem elég 
csak mondani, hogy az árvák számából három évenként 
40 levonandó, mert az okul adott »halálozás és nagy-
korúvá létei« szörnyen általános valami, a miből nem 
vehető ki alkalmazott törvény; találomnak megjárja, de 
realitásnak nem. 

Végül csak egy dologra kívánok még rámutatni, 
nevezetesen arra az állításra, a melyet az indokolás nyo-
mán Pokoly űr is átvesz és elfogad, hogy t. i. a gyárn-
intézeti tervezet két decenniumon van átvezetve. Bocsá-
natot kérek, de én ezt az állítást se találom egészen 
reálisnak. Húsz esztendő, igaz, hogy két decennium, de 
e két decenniumból csak egy jut a gyámintézet rendes 
működésének. Az első decennium névleges decennium, 
csak tőkegyűjtési idő, csak előkészület és átmenet a rendes 
működésre; az erre felvett és beszámított kiadások igen 
előnyösen vásárolt, körülbelül 300 ezer forintos jogcímek 
arra, hogy a gyámintézet minden irányú munkája a má-
sodik decenniumra tolassék. A rendes működés az állandó 
segélyek megnyíltával kezdődik, ciza,z íü 11 -ik évvel; ettől 
számítandó hát a gyámintézetnek, mint gyámintézetnek 
élete; az első decenniumnak csak segélyezési intézet le-
hetne a neve. Nem állítom én, hogy a tőkegyűjtés szem-
pontjából irreális az ilyen eljárás: de az ellen tiltakozom, 
hogy a felvett 20 évet a gyámintézet két rendes decen-
niumának számítsák, mert az már irrealitás; és tiltakozom 
Pokoly úr azon állítása ellen is, hogy a többi tervezetek 
az eredeti két decenniumával szemben csak egy decen-
niumra kombinálnak, mert látható, hogy az ő állítása is 
irreális. És megengedem még azt is, hogy az eredeti ter-
vezet az első, vagy szerinte a második decennium végén 
megálljon és igazolásképen a felszaporodott tőkére, meg az 
alapszabályok revizionális §-ára mutasson, megengedem, 
de csak azalatt a feltétel alatt, ha a tervezet magasztalói 
meg beismerik, hogy az ilyen eljárás irreális; irreális azért, 



mert a gyámintézet nem egy, nem két évtizedre, hanem 
az évtizedeknek beláthatatlan sorára alakul,; de épen ezért 
a számításokat se egykét évtizedre, hanem annyira kell 
kombinálni, a mennyiből az intézet teljes kifejlődése meg-
látható és realitása onnan igazolható. És ha az eredeti 
tervezet az első évtized végén megállt és csupán a meg-
levő tőkében és a §§-ban bizakodik: ily eljárásával engem 
két dologról győz meg; egyik az, hogy az intézet a sok-
féle osztályozás miatt oly bonyolultnak van kombinálva, 
hogy az első évtized fejszédítő számadásaival a még 
bonyolultabb második évtizedben megpróbálkozni már nem 
tanácsos; másik az, hogy egy ilyen, részint már a kezdet-
nél megálló kombinációra, részint bizakodásra fektetett 
gyámintézetet nem tarthatok reálisnak. Ennél a tiszán-
inneniek kívánsága szerint való gyámintézet sokkal reálisabb, 
mert a karenz éveket nem számítva, 27 évig és 730 öz-
vegyig, tehát a valószínűséget megközelítő határig lehet 
fennakadás nélkül levezetni. 

Összegezve már most az elmondottakat, nevezetesen 
a tervezetnek már alapjában való eltévesztését, a 200 ezer 
forintos túlszámítást, a halandósági átlagok hiányosságát 
és az egy decenniumra való kombinálást: ki merem mon-
dani, hogy a tervezet reális oldala igen lényeges és igen 
súlyos hibákban szenved és mint ilyet, általánosságban 
sem tartom elfogadhatónak. Igen bölcsen és az intézet 
igaz érdekében fog cselekedni azért, a konvent, ha az 
ügyet még egy évi előkészítéssel megajándékozza s ez által 
módot nyújt a bizottságnak egy újabb és reálisabb tervezet 
készítésére. 

Ungvár. Novctk Lajos. 

T Á R C A . 

Reformáció ünnepén. 
(1894. okt. 31.) 

Mit ünnepelsz rajta? Eszme terem eszmét, 
Idő óceánja eltemeti ismét. 
Az örök titokról néhány vitatétel 
Hiú szembeszállás az örök rejtélylyel; 
Egy rend fátylat tép szét a lángész merészen, 
De marad a rejtély örökös leplében. 
Ne ezt ünnepeld, ne ! Ünnepeld az eszmét, 
llogy Luther, hogy Kálvin az Istent keresték. 

Zárda mély csöndjében, átvirrasztott éjen 
Csüngve szomjas ajkkal, vezeklő mezében, 
Csüngve a szenvedő Krisztus szent alakján, 
A megváltó igét a feszület alján 
Századról századra áhítattal lesték, 
Oh de nem találták a megváltó ,eszmét! 
Korlátát érezte a vívódó elme, 
Vigaszt sehol nem lelt örök csüggedelme. 

Szűk volt az a cella !... Napfény alig tört be, 
A végtelenséget szoríták e körbe ; 
Testük' marcangolták, szivöket tépdesték, 
Leiküknek a szárnyát Ie-lemetszegették; 
Siratták az éltet, siratták a napfényt, 
Pisla fényt szerettek, kerülték a nagy fényt, 

Trónja-vesztett koldus király volt az ember, 
Bujdosott epedve kínos gyötrelemmel. 

Egyszer csak elhangzék egy erős, szabad szó, 
Századok visszhangját keltő, messzi hangzó! 
»Kerescl a szivedben, keresd a hit által, 
A nagy végtelenben merész, szabad szárnynyal ; 
A haladás örök nagy útján keresd te : 
Ott az igaz Krisztus; a megváltó eszme! 
Krisztus, ki a szívben egyre nő, egyre nő, 
Örök mint a jövő, végtelen nagy erő!« 

Krisztus, ki korlátot, bilincset széttörvén, 
Szabaddá tesz, nem köt az emberi törvény, 
Törvény, melyet láncul a századok fonnak 
S emberi igával szabad lelket nyomnak ; 
— Örök igazságot bírni véltek balgán, 
Pedig tőle messzibb soha sem voltak tán — 
Ez igát levetvén, szent utat követvén, 
Törj magasra, törj fel : előtted az Eszmény. 

Eszmény, ki ha szived ajtaján beléphet, 
Feloldoz, fölavat, magához von téged. 
Bűn mocsokját vesd le ; mert Ö igaz, tiszta, 
Örök szent lényedet vívd te küzdve vissza. 
A megújhodásnak a forrása benned, 
Istent a hit által lehet csak ismerned . . . 
Ne keresd egy zugban, nem templomban, képben: 
Keresd te a Krisztust a végtelenségben ! 

Hitet meg nem újít néhány vitatétel : 
Az a régi jelszó, nyomtalanul vész el. 
Ki vitatja mostan ? Rég a vérpad, máglya, 
Bujdosás ós inség, gályarabság átka, 
Szent hitöket semmi meg nem ingathatta, 
Mert a meggyőződés azt szentté avatta ; 
Lelkük' meg nem ejté, nem semmi sem itt len: 
E földi világban : »Erős vár az Istencc. 

Fény, világ van elég; titok zára pattan, 
Halad a tudomány ellenállhatatlan ; 
A halálig hű szív ereje, hatalma, 
Ez hiányzik mostan. . . Tán ki is van halya? 
Pedig csak ez, csak ez a megváltó eszme. 
Nem a sok tudásban, a hitben keresd te! 
Hitben, a mely élő, mely szeret, mely remél, 
A mely a lélekben, nem a betűben él. 

Krisztus e betűnek igáját széttörte, 
Lelkedet felolclta, hogy feléje törj te. 
De ha bűn, ha kétely, gyávaság lekötnek, 
Kapzsi vágy rabjává láncol le a rögnek, 
S gyűlölséget táplálsz embertársad ellen, 
Aláhullsz a föfclre bus-szárnyaszegetten. 
Hogyha nem csüngsz hittel Krisztus szent alakján, 
Dicséneket mórt zengsz hitújítás napján? 



Bűn a szó, ha puszta, ha léha hivalgás, 
Levegő hulláma, fuvalom csak, nem más. 
De ha szived rendül, mert rajta keresztül 
Az istenkereső érzelem átrezdül. 
Ha epedő ajkkal mégysz, híves patakra, 
A melynél megenyhült a martyrok ajka : 
Úgy ünnepled Luthert, Kálvint, úgy az eszmét, 
Keresvén az Istent, a mint ők keresték. 

Hegedűs István. 

A protestantizmus erkölcsi világnézetéről. 
Felolvastatott a magyar prot. irodalmi társaság felolvasó estélyén. 

III 
Még csak egyre akarok rámutatni a protestantizmus 

hatalmas erkölcsi szellemének áldásos hatásai közül s ez 
a vallási, lelkiismereti és politikai szabadságok megte-
remtése. 

Paul Janet, ez a szellemes francia politikai író, a 
ki különben teljességgel nem rokonszenvez a protestantiz-
mussal, azt írja egy helyen: >A XVI. század két nagy 
eszmét vitt be a tudományba: a politikai és vallásos 
szabadság eszméjét . . . Nem lehet tagadni azt sem, hogy 
a lelkiismereti szabadság eszméje is a XVI. század con-
ceptiója«. . . »Ki tagadhatja, hogy Hotman, Languet, Bucha-
nan, Knox és ezer más kevésbbé híres protestáns író 
emelte ki a homályból a népfölség tanát, mely az előtt 
vagy az iskola porába volt eltemetve vagy pedig a jog-
tudósok önkényuralmi elméletének és a theokratia nagyra-
vágyó jogigényeinek szolgált álarcul ?« Vallásuk érdeke 
birta őket arra, hogy támaszukat a közszabadságban 
keressék. . . Ha valahol legyőzettek, idegen országba ván-
doroltak. így kerültek Hollandiába, Skóciába, Angliába, 
Amerikába, hogy egy szép napon ismét visszatérjenek 
Franciaországba . . . A protestantizmus szolgált alkalmul 
azon békeszerződés megkötésére, mely egyazon állam 
különböző hitvallásainak egyenlő jogot biztosít; új jogot, 
melyet a középkor nem ismert, s mely az újkori társa-
dalomnak dicsősége. Tegyük hozzá, hogy a modern világ-
nak ez elvei legelőször protestáns államokban valósultak 
meg, nevezetesen Hollandiában és az amerikai gyarma-
tokban « *. 

A protestantizmusnak ezt a szabadságteremtő szel-
lemét a már többször idéztem Laveleye is kiemeli. »A 
politikai szabadság, a lelkiismereti szabadság és a nép-
fölség elve logikailag a reformációból származik. A refor-
máció, a hol csak meggyökerezett, mindenütt szívós ener-
giával követelte a természetjogokat, a szabadságot, vallásos 
türelmet, jogegyenlőséget és népfölséget. Ezek az elvek 
alkotják a modern közszabadságok alapját. S a protes-
tánsok ezeknek mindenütt ékesszóló védői és lelkes apostolai 
voltak. Montesquieu, Voltaire és társaik a protestánsoktól 
kölcsönzött eszmékkel csinálták meg a nagy forradalmat. 

* P. Janet: A politikai tudomány története, ford. Lőrincz 
Béla, II. k. 322., 323. és 324 1. 

És emeljük ki, a miről sokan megfeledkeznek, hogy azo-
kat a szabad eszméket először és sikeresen a protestáns 
országokban valósították meg. Legelőbb Hollandiában, 
azután Angliában és legteljesebben Észak-Amerikában, a 
hol Williams Roger már 1633-ban nem csupán vallásos 
türelmet hirdet, hanem tökéletes jogegyenlőséget biztosít 
minden hitvallásnak s ennek a nagy elvnek alapján meg-
alapítja államát, Rhode Island-ot, mely harmadfélszáz év 
óta politikai zavargások és forradalom nélkül él és vi-
rágzik «. 

S a prot. erkölcsi szellemnek az a sajátos vonása, 
hogy nemcsak kivívja a szabadságot, hanem bölcsen is 
tud élni a szabadsággal. Elismert tény, hogy a népkép-
viseleten és önkormányzaton alapult prot. államokban 
széles körű szabadság mellett rend, béke és folytonos 
fejlődés tapasztalható. A rendszert megalapító első forra-
dalom óta nincsenek politikai forradalmak. A római kath. 
országokban minden 40—50 év alatt támad egy-egy 
forradalom. S ezzel rokon az a másik tény, hogy míg a 
németalföldi, angolországi és amerikai forradalmak teljes 
sikert arrattak, addig a francia forradalom eredménytelen 
maradt. E tény magyarázata igen egyszerű. Az előbbiek 
prot. államokban mentek végbe, az utóbbi kath. államok-
ban. A prot. társadalmak az evangélium tiszta erkölcsi 
tartalmából annyi mérséklő erkölcsi erőt vesznek magukba, 
hogy szabadságuk szabadossággá, féktelenkedéssé nem 
igen fajul. A fellázadt ember elkeseredését mérsékli a 
vallásos hitében élő-és ható isteni kegyelem. Innen, hogy 
a holland, angol és amerikai forradalmárok soha sem 
sértik a vallást és a jó erkölcsöket, sőt a puritánok a 
szentírással kezökben mennydörögnek és harcolnak a földi 
hatalmasságok ellen. Nem így a római kath. forradalmi 
szellem. Már A. Fraude megjegyezte: »A szabadság azokban 
az országokban, melyek a reformációt elvetették, soha sem 
mutatkozott vallásos színben; ha visszatért, forradalmi 
szellemben tért vissza, mint minden vallás megtagadása®. 
A hierarchia igája alól fölszabadult ész és energia a pápás 
egyháztól tanult érdemlő cselekedetekbe vetett elvakult 
határtalan önbizalmában sem égi, sem földi hatalmat 
maga fölött el nem ismerve, elveszti az erkölcsi egyen-
súlyt s Voltaire szavával a földi és égi királyra egyaránt 
oda kiáltja: Tapossátok el a becstelent! vagy Ravaillac 
példájára gyilkos tőrt ragad fölkent fejedelme ellen. »A 
római politikai morál vagy zsarnokságra vagy anarchiára, 
vagy fölváltva mindkettőre vezet*; (Laveley) a protestáns 
politikai morál egyenletes folytonos haladást biztosít. 

De az idő jobban előre haladt, hogy sem bárcsak 
általános vonásokban is rámutathassak a három utolsó 
század politikai történetéből azokra a nagy erkölcsi áldá-
sokra, melyekkel az evangéliumi protestantizmus józan 
liberalizmusa megajándékozta a keresztyén világot. Igen. 
az egész keresztyén világot, még a pápás egyházat is, 
mert a protestantizmus által hirdetett és először meg-
valósított szabad eszmék és intézmények, a mult és jelen 
század politikai és társadalmi forradalmai által egyházi 
kerületekből kivetkőztetve, az egész müveit világ közkincsei 



lettek. A lelkiismereti szabadság, vallásszabadság, egyházi és 
politikai önkormányzat, állampolgárok és vallási testületek 
jogegyenlősége, a gondolat, szólás és tanítás szabadsága s 
több ilyen, eredetileg protestáns eszme és intézmény, ma 
már nem csupán a protestantizmus sajátja, hanem az egész 
müveit társadalom közös tulajdona. Sőt mi több, a protes-
tantizmusnak egyházi önkormányzata is oly nagy tetszés-
ben részesül, hogy hazánkban komoly mozgalom indult 
>katholikus autonomia* létesítésére. Ám oltsa be magát a 
hazai romanizmus az autonomia prot. eszméjével, mi örülni 
fogunk állítólagos »eretnekség«-ünk ezen diadalának is. 
Az evangéliumi eszmék féltámasztásának és a népek köz-
tudatában való meggyökereztető érdeme és dicsősége azért 
a protestantizmusé marad. 

S ezt ne engedjük feledésbe menni. Ne engedjük 
feledésbe merülni azokat a nagy nemzeti és alkotmányos 
vívmányokat se, melyeket dicső elődeink a szabad nemzeti 
lét érdekében erkölcsi és fegyveres erővel, békében és 
háborúban, hő imákkal és lelkes áldozatokkal, életökkel 
és vérökkel drága hazánk javára kivívtak. S különösen 
azt ne felejtsük el soha, hogy ezekre a dicső küzdelmekre 
őseinket nem gyarló embererő, hanem Istennek az erőtlent 
is megerősíti szentséges kegyelme képesítette. És ne té-
veszszük soha szemeink elől azt a dicső hivatást, mely a 
szent evangélium magyarországi hivőire vár, hogy annak 
isteni erőivel nagygyá, erőssé és boldoggá tegyük ezt a 
szép hazát! 

Szőts Farkas. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Első nap: 1894. okt. 27-én. 

A tagok igen szép számban jelentek meg, egyházi 
részről Szász Károly püspök, világi részről gróf Tisza 
Lajos főgondnok elnököltek. Szász Károly püspök buzgó 
fohászban kérte Isten segedelmét, szent lelkét, hogy az 
vezesse az ülés tagjait nagyfontosságú tanácskozásaikban. 
Utána bejelenté néhány gyűlési tag, köztük Décsey Lajos 
és gr. Teleki gondnokok elmaradását. Most Tisza Lajos gr. 
olvasá fel a következő megnyitó beszédét: 

»Főtiszteletü egyházkerületi közgyűlés! Meghatottan 
a legmélyeb fájdalommal értesültünk mindannyian az 
óriási, a pótolhatatlan veszteségről, mely ez év tavaszán 
egyetemes ev. reformált egyházunkat sújtotta. 

Az egész protestáns világot felrázta a gyászhír, hogy 
azon már megjelenésével tiszteletet keltő, agg férfiú, ki, 
mondhatni, élete utolsó percéig törhetlen ifjú lélekkel és 
szellemi erővel állott élére minden, egyházunk közérdekét 
illető ügynek: br. Vay Miklós örökre lezárta szemeit. 

Egyházunk félszázados, szilárd oszlopa dőlt ki benne. 
Távol van tőlem, hogy gyenge szavammal csak meg is 
kisértsem egyházunk körül szerzett, soha el nem évülő 
érdemeit egyenként elsorolni. Ez életírójának, ez a történet-
írónak hálás feladata. Mi mindnyájan, kik szerencsések 
voltunk vezetése alatt szolgálhatni, ismerjük azon érdeme-
ket, és azokat hálás emlékünkből soha semmi kitörölni 
képes nem leszen. 

Épen azért nem hiszem, hogy csalódnám, ha azon 
véleményemnek adok kifejezést, hogy jelen közgyűlésünk 
első teendője leszen br. Vay Miklós elhunyta feletti mély 
bánatát, halhatatlan érdemeinek hálás elismerését .jegyző-
könyvében az utókor számára megörökíteni, és erről 
részvétirata kíséretében a gyászoló család tagjait érte-
síteni. 

De ez, Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés, még nem 
minden. A br. Vay Miklós halála tátongó űrt hagyott 
soraink között. Ennek kitöltésére kell törekednünk minden 
erőnkkel. 

Egy ember, egymaga erre ma alig képes; össze 
kell fognunk, egyetértéssel közreműködnünk, kiki szerény 
tehetségeit a latba vetvén, hogy az Ő általa kijelölt úton 
tovább munkálkodva, mértékeljük a veszteség horderejét, 
mely egyházunkat érte. Szolgáljon az ő példája nekünk 
buzdításul, lebegjen szelleme munkásságunk felett! 

Magyarországban az összes hitfelekezeteket illetőleg 
egy új korszak küszöbén állunk. Más államok példája 
mutatja, hogy nálunk is e téren behozandó újítások a 
hiterős, buzgó hitfelekezeteknek nem gyengülését, szét-
málását, de sőt bensőbb összetartását, a hitben való szoro-
sabb egyesülését eredményezték. 

De ennek természetesen egy feltétele van. Ez a híveknek 
egyetértő, folytonos, buzgó tevékenysége és áldozatkészsége. 
Hisz e tekintetben a dunamelléki egyházkerület hívei soha 
komoly panaszra okot nem adtak. Meg vagyok győződve, 
hogy valamint eddig, úgy ezután is teljes erejükkel fognak 
egyházunk felvirágoztatására, gyarapítására közreműködni. 
Ezen biztos reményben van szerencsém —- midőn a meg-
jelent tagokat az elnökség részéről tisztelettel üdvözölném 
— a közgyűlést megnyitni«. 

A közgyűlés zajos éljenzéssel vette tudomásul az 
elnöki megnyitót, a báró Vay haláláról szóló megemlé-
kezést gyászkeretben jegyzőkönyvébe iktatni határozta. Ez-
után világi elnök a mai jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
Koncz Antal esperest és Kazap Ferencz tanácsbirót. 

Szilády Áron főjegyző felolvasván a közgyűlés tag-
jainak névsorát, a gyűlés megalakult. 

Ezután Kálmán Gyula ságvári lelkész esküdött fel 
a gyűlés felállása közben egyházkerületi aljegyzői tisztére 
s utána megköszönte a bizalmat, mely iránta megválasztatá-
sában nyilatkozók, a melyre, hogy érdemessé tegye magát, 
törekvése leend. 

Most Szász Károly püspök tett jelentést a hátralék-
jegyzék elintézéséről. 

Utána Kenessey Béla aljegyző olvasta fel a lelkész-
képesítő vizsgálatokról szóló bizottsági jelentést, melyről 
lapunk más helyén számolunk be: itt csak azt említvén 
meg, hogy az J. vizsgát tett 13. s.-lelkészt Szász K. püs-
pök a gyűlés színe előtt lendületes beszédben exmittálta. 

S?ász Károly püspök felolvasta a vasárnap október 
28-án felavatandó, hét lelkész névsorát. Fel fog avattatni: 
Dr. Kecskeméthy István paksi, Farkas Sándor töki, Fördős 
László makádi, Kardos János üllői, Szalay Ferenc szaporcai, 
Szűcs Károly felcsúthi és ifj. Sárközi Sándor újmindszent-
bogádi lelkészszé. 

Az egyházi beszéd megtartására a püspök Morvay 
Ferenc nagyvátyi lelkészt szólította fel. 

A mai gyűlés napirendjét még a püspöki jelentés 
képezte, melyet egész terjedelmében fog közölni lapunk 
jövő számaiban. 

A jelentést a gyűlés meleg köszönettel vette tudo-
másul. Tisza Lajos gróf indítványára, a püspök egyház-
látogatási naplóját, pásztori beszédeinek öt kötetes kéz-
iratát s az egyes egyházaknak az illető lelkészek által 
készített jellemrajzát, melyeket az egyházkerület levéltárának 



ajándékozott, hálás köszönettel fogadta s egyszersmind 
hivatalokodásának 10-ik évfordulója alkalmából meleg 
ovációban részesítette szeretett püspökét a közgyűlés. 

Még a bizottságok üléseinek ideje határoztatott meg, 
mely után a gyűlés tárgyalásainak folytatását hétfőre 
halasztotta. Sz. B. 

Az egyetemes gyámintézetről. 
(Folytatás és vége.) 

E négy külön intézmény négy felől adja a segélyt, 
de mindenünnen csak cseppeket. — Innen is — onnan 
is 10—30 — 60 frtot. 

Ez mind a tiszáninneni egyházkerület papságáé, de 
tény, hogy tisztességes segélyt így nem ád. — Egyesítve 
a jövedelmeket, egy célra, egyetemes intézkedés mellett, 
a nélkül, hogy valakinek joga megsértetnék, — a leg-
szebb eredményt lehet vele elérni. 

Hogy ezen gyámintézetek eddig nem egyenlően mű-
ködtek ; hogy egyik részvényekre alapítva, 1, 2, 4, 6 frtos 
befizetések után, különböző osztalékot nyújtott; hogy egyik 
különböző befizetések mellett is, egyenlő arányban segé-
lyezett ; másik csak az özvegyeket s ismét másik az árvá-
kat is külön segélyezte: ez mind igaz. 

De ezen eltéréseket nem nehéz eloszlatni. — Ha 
egy solti pap például, részvényei alapján, jogot szerzett 
200 frt gyámsegélyre s neki ezen 200 frtot; annak pedig, 
ki csak 100, 150 frtra szerzett jogot: annak ezt az egye-
temes intézet biztosítja s kiadását eszközli: akkor aman-
nak fájhat-e, hogy íme ez is, mint ő, az általa biztosított 
összeget, kapja meg az intézettől? 

És ez, csak a jelen nemzedékre nézve lenne így. 
— Mi, az alsószabolcsi egyházmegyében, már egy évtized 
óta 300 frt özvegyi segélyt adtunk ki s 40 ezer frt tő-
kénket adjuk az egyetemes intézetnek: kétségkívül kell, 
hogy ettől többet kapjunk, mint a csak alig 12 ezer írttal 
belépő máramaros-ugocsai lelkészek. — Ezek is viszont 
fizetésüknek több mint 50%-át adván át, mintegy belépti 
díjul: mindenesetre többet kell hogy kapjanak, mint azok 
fognak kapni egyelőre, kik csak 10%-os belépti díjjal 
szerzik meg a jogot a jövőre. 

A jövedelem gyarapítás érdekében szólunk, a teljes 
központosított kezelés ellen. — Szükség sincs rá, drága 
is. — A közalapból eddig s ezután tőkésítendő összeget, 
az évi jövedelemből esedékes hányadot, kezelje az egye-
temes intézet a központban s ebből egészítse ki azon 
egyházmegyék szükségletét, hol az évi bevétel, a kiadást 
nem fedezi. — Az eddigi tőkéket, valamint a befolyó tag-
díjakat is, kezeljék úgy mint eddig, az egyházmegyék s 
kerületek. — Számadásaikkal, költségelőirányzataikkal, 
nem lesz több baj, mint a közalapnál előfordul, de a jöve-
delem 33°/0-al biztosan nagyobb. 

E felfogásunk mellett utalunk különben, a m. kir. 
pénzügyigazgatóságokra, melyek az adókat, illetékeket be-
szedik, a letéteket kamatoztatják stb. s a kerületeikben 
felmerülő s hozzájuk utalt kiadásokat, utalvány mellett 
teljesítik s csak az esetleges felesleget küldik az állami 
központi pénztárba. 

A mi magát a nyugdíjintézményt illeti, mi azt nem 
tudjuk az állami nyugdíjintézetek formájára sem elképzelni, 
sem megalkotni. — A pap helyzete nem olyan, mint az 
állami hivatalnoké, a tanáré, tanítóé. — Ezek terheik 
könnyítése végett nem vehetnek maguk mellé segédet; a 
pap e tekintetben mindig könnyíthet terhén. 

Ezért mi, a magunk részéről a nyugdíjazást az 
egyházkormányzatra szellemileg vagy erkölcsileg teljesen 

képtelen lelkészekre alkalmaznék, midőn a lelkész, segédje 
ténykedését irányozni, azt ellenőrizni, egyáltalán nem ké-
pes ; világosan meghatározva, hogy a lelkész nyugdíjazása, 
saját kérelmére: 50 éven túl terjedő szolgálat után; gyó-
gyíthatatlan betegség vagy a fentebb érintett esetben előbb 
is, az egyházi felsőbb hatóságok intézkedése alapján — 
s végre az egyházak kérelmére, 50 évi szolgálaton belől, 
csak azon esetben történhetik, hogy ha az esedékes nyug-
díj felét, maga a nyugalmazást kérő egyház, a lelkészi 
fizetés érintése nélkül — magára vállalja. 

Azután meg, bármily szolgálati idő mellett is, a 
teljes fizetéssel leendő nyugdíjazásról, nálunk szó sem 
lehet. — Legfeljebb a fizetés minimumára (800 frt) vagy 
a fizetés 50%-ára tehető az, mert minden nyugdíjazáshoz 
oda kell gondolni, hogy nyugdíj nem létében, a káplán-
tartás, a jövedelem felét úgyis igénybe venné. 

Ezek rövid előrebocsátása után lássuk, hogy minő 
teherrel állana szemben, az egyetemes gyámintézet? 

Első dolog annak megállapítása, mily segélyt adjon 
az egyetemes intézet azoknak, kik 10%-os belépti díjjal 
lesznek az intézet új tagjai s mily segélyt adjon azoknak, 
kik a már meglevő tőkét, az egyetemes intézet részéül 
kamatoztatják ? 

1. Az új tagoknál a segélyezést 120 frton kell kez-
deni; melyhez 50 — 50 frt gyermekneveltetési pótlék járul. 

2. A régibb tagoknál, a segély összege, a hozzá-
járulás arányában, melyre nézve egy kulcsot veszünk fel, 
kell megállapítni. — így például, a kiknek most, gyám-
intézeti tőkéjükből (hozzászámítva az egyházkerületek ke-
zében levő tőkét is) egy-egy lelkészre nem esik 700 frt 
tőke: azok 150 frtra; a kikre nem esik 1100 frt tőke: 
azok 200 frtra; a kikre 1100 frton felül jut : azok 300 frtra 
tartanának igényt. — Hogy e tekintetben hogy állanak 
a gyámintézetek, azt kimutatja az I-ső táblázat. 

E táblázat azt mutatja, hogy az egyetemes intézet 
átlag évenként: 

1. 25 özvegynek fog adni 150 írttal = 3150 frt 
2. 10 » » 200 - — 2000 » 
3. 6 » » 300 - 1800 » 
4. 47 árvának » » 50 > = 2350 » 
Az eddigi szükséglet volt, az egyházmegyéknél (1892. 

dec. kimutatás) 51,915 frt ; az egyházkerületeknél 8200 frt, 
együtt 59,115 frt, a régi és új segély tehát 68,415 frtban 
állapítható meg. 

A jövedelem-forrásokat alkotná : 

1. Az egyházmegyei gyámtőkék 3/4-e 887,682 frt 
2. A tiszáninn. ker. tőkék 3/5-nek 3/4-e 130,605 > 
3. Az erdélyi 105 ezer frt"3/4-e . . 78,750 » 
4. A dunántúli 23 ezer frt 3,' -e . . 17,250 > 

tőke 6°/0-os kamata. 
együtt 1.114,287 frt" 

5. A közalapnál levő 37 ezer frt 3/4-e 27.750 frt 
tőke 4%-os kamata. Együtt a tőke 1.142,037 frt 

6. Az új belépők fizetésének 10%-a. 

Összesített jövedelem. 
1. Tőke kamat 67,967 frt 
2. Lelkészek 2%-os tagdíja . . . 29,907 » 
3. Egyházak 12 frtos 23,700 » 
4. A közalap évi 10%-a . . . . 9,200 » 
5. A Baldácsy-alap járuléka . . . 2,000 » 
6. A közalapi 100 ezer frt első évi % 1,000 » 

Összesen: 133,774 frt. 



Az összes első évi szükség 68,4-15 frtra menvén, 
az első években 65, 60 stb. ezer frtra tőkésíthető. 

Számításunk szerint, a most segélyt nyerő özvegyek 
száma maximumnak vehető fel. — A régi szükségletből 
(59,115 frt) húsz év múlva alig marad valami. •— A nők 
életkorát átlag 65 évre téve, az új segélyezettek legfeljebb 
25 év alatt, a 2350 frtra felszámított gyermek-neveltetési 
járulék pedig, 20 év alatt elfogy, miután a gyermekek 
átlag 20 éves korukig kapják a neveltetési segélyt. 

E szükségletet s gyarapodást, a 3-ik tábla tün-
teti fel. 

A nyugdíj-tőke, az első húsz év alatt, megközelíti 
a millió forintot, a mikor áldásos működését is megkezd-
heti. — Megkezdheti annyival inkább, mert a lelkész 
nyugdíjazása, átlag 800 frt fizetést véve fel: 400 frt évi 
díjnál többre nem tehető s mert egy-egy nyugdíjazott, 
akár a beállott testi vagy lelki fogyatkozást vegyük fel, 
legfeljebb 3—5 évre igényli ez összeget: a nyugdíjazottak 
létszáma, a legmagasabb számítással sem fogja azt a 
számot elérni, hogy egy millió forint kamatát (150-szer 
400 annyi, mint 60.000 frt) igénybe vegye. 

Ezekben bocsátjuk azok kezére tervezetünket, kik 
érdeklődnek gyámintézeti ügyünk iránt. 

Hogy jót s minden mellékes érdek nélkül, az intézet 
ügyének használni — akarunk: azt hiszszük, kétségbe 
nem vonja senki. 

Igaz, hogy különbséget állítunk fel így a lelkészek 
között. — A mostani nemzedékre nézve nagyobbat, mint 
a milyet a tervezet, a 700 frt fizetésen alóli, és 700 frt 
fizetésen felüli jövedelmet élvező lelkészek közt csinált. — 
De az egyetemes intézet kérdését, a teljes erőegyesítés 
mellett, másként keresztülvinni úgy sem lehet. 

Önzéssel nem vádolhat e különbségtételért senki, 
mert kétségtelen tény, hogy azon nagyobb erővel rendel-
kező gyámintézetek, melyek most 2—300 frt segélyt adtak 
ki, már saját erejükből, sokkal többre tudnának menni 
rövid idő alatt, mint az egyetemes intézet, a tervezet 
szerint 20 év múlva. — Ennélfogva, ha lemondásról lehet 
szó: ezt ezen nagyobb gyámintézetek gyakorolnák itt, 
még pedig határozottan a gyengébbek, az egész egyetem 
javára. 

Végül még csak egy megjegyzést. 
Számításunk 20 évre terjed ki. — Ez időn belől, 

új tag elhalását, számításba nem vettünk, nem pedig azért, 
mert az évi halandóságban, ezek összege is benne van, 
s ha netán halomásuk történik: az az előirányzatot nem 
terhelni, hanem könnyíteni fogná. — A tiz éves revíziót 
helyesnek találtuk s azon édes reményben élünk, hogy 
tiz év alatt, legalább 10%-al lehet javítni a segély-összeget. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A németországi katholikusok ez idei nagygyűlésüket 

aug. 26 — 30. napjain Kölnben tartották. A modern kultura, 
a porosz állameszme s az evang. protestántizmus elleni 
kirohanás képezte ez alkalommal is a gyűlés kedvelt tárgyát 
s errőlf az oldalról bennünket is érdekel. 

Újból előkerült mindenekelőtt »a sociális kérdés*. 
Az a római katholicizmus, melv Olasz-, Spanyolországban és 
Belgiumban a klerikális győzelmek dacára teljesen kép-
telennek bizonyult a sociális bajok enyhítésére vagy pláne 
eloszlatására, Kölnben nagy garral hirdette, hogy »a sociális 
bajokért a felelősség bennünket nem ér«. Egyebekben 

készséggel elismerjük, hogy a munkások sorsának javítása, 
a vasárnapi munkaszünet megsürgetése és keresztülvitele 
s az aggok és elgyengültekről való gondoskodás komoly 
tárgyát képezte a diskusszióknak, sőt akadt egy mácenás, 
ki a gyári munkásnők »sociális céljaira« 1000 márkát is 
ajándékozott. 

Annál több gondot fordított egészen természetszerű-
leg a nagygyűlés az egyházpolitikai, kérdések megvitatá-
sára. Újból előkerült a »római k é r d é s r ő l » a z iskola szabad-
ságáról s »a jezsuiták visszahívásáról* való tanácskozás, 
mely kérdésekben a nagygyűlés évről-évre ismétli ismeretes 
követeléseit. S e modern pápás programmal Talleyrand 
dialektusában hangoztatta a gyűlés, ki a nyelvnek jelentő-
ségét tudvalevőleg abban látta, hogy azzal gondolatainkat 
rejthetjük el. Beszéltek ott »keresztyénségről és atheismus-
ról", s a pápa uralmát s a lelkiismereti szabadságot ér-
tették alatta; vagy deklamáltak * szabad kath. tudományos-
ság* -ról, s annak pápás leigázására gondoltak; s végül 
ugyancsak szónokoltak a jog, igazság, szabadság, szeretet, 
paritás, állami hűség és békés egyetértés eszméiről, s ér-
tették a német nép és birodalomnak a pápai absolutismus 
által való leigázását s a hármas szövetség megbontását. 

Magától értetődik, hogy az ú. n. »római kérdés* az 
ultramontán programmnak egyik legtöbbet szellőztetett s 
tengeri kígyóként visszatérő kérdése, ép azért nehéz már 
arról valami újat vagy okosat mondani. Egy Kurth nevű 
lüttichi professor p. o. ilyen tételekre ragadtatta el magát: 
»Csak ha az a kérdés meg van oldva, meg lesz oldva a 
többi is, mert semmiféle más jog addig nem realizálható, 
a míg az egyháznak legrégibb és legszentebb joga el van 
nyomva«. A pápás államegyháznak »legrégibb és legszen-
tebb* jogi okirata t. i. a hamisított Donatio Constantini, 
s annak megvalósítása egy VI. Sándor pápa gonoszságai-
nak az érdeme. Úgy látszik, nem létezőnek vagy hamis-
nak veszik az urak Döllinger »Die Papstfabeln des Mittel-
alters« című müvét! Vagy hallottunk ilyenforma resoluciót: 
»A pápa világi uralma a kath. hivők lelkiismereti szabad-
ságának a védő pajzsa az egész világon*, a minek, hogy 
mi értelme legyen, még képzelni sem tudjuk. Vagy talán 
a pápai territoriális uralom biztosítaná a római lakosok 
lelkiismereti szabadságát ?! 

S ugyancsak dörögtek a nagygyűlésen a modern 
állameszme ellen, a mely alatt első sorban a porosz állam 
értendő. Emléket óhajtanak »a keresztyén müvészetnek«, 
s alatta Droste-Vischeríng, az egyház szabadsága harcosá-
nak emlékét értik, kit tudvalevőleg kölni egyházpolitikai 
vitában tanúsított hazafiatlan magatartása miatt III. Frigyes 
Vilmos király elzáratott. Örterer, a centrumpárti képviselő 
s Schmitz fölszentelt püspök fejtette ki egy demagógnak 
a módjára azt a gondolatot, hogy a kath. nagygyűlések-
nek feladata »képviselni és megvédeni a nép természetes s 
az egyház természetfeletti jogait*, s hatalmasan szónokol-
tak a porosz államnak ama. állítólagos igazságtalansága 
ellen, a mely szerint »a kormány többet tesz a prot. mint 
a kath. egyház és hivők érdekében«. Sőt egy trieri ügyész 
arról is deklamált, hogy az állam a közhivatalok betölté-
sénél mellőzi a katholikusokat. E kérdésnél a katholicizmus 
középkori álláspontja a modern állammal szemben oly 
alakot öltött, hogy a porosz kormányt napnál világosabban 
győzhette meg arról, miszerint a centrumpárttal való pak-
tálás lehetetlen. Custodis, XIII. Leó pápa egyik »kedves 
fia« — mint őt pápai áldó brevéjében nevezte — többi 
között így eredt: A kath. hit nem korlátozza a más 
vallásúak állampolgári jogait s nem kívánja a katholiciz-
musnak előnyben részesítését, és »csak a kath egyház 
állapíthatja meg azt, a mire szüksége van, és semmi más 
hatalom nem korlátozhatja őt e jogában*. Világosabban 



már nem igen lehet kifejezni a romanismus egyházpolitikai 
programmjának államellenes prátensióit! 

Még hangosabban vitatta a nagygyűlés az iskola-
kérdést. A német katholikusok elodázhatlan kötelessége 
minden jogos eszközzel oda törekedni, hogy a katholikus 
tanszabadság az egész vonalon biztosíttassák, nevezetesen 
követelniük kell azt, hogy az állami intézetekkel egyen-
rangú felsőbb kath. tanintézeteket állíthassanak*. S majd 
így folytatták: »Mint német katholikusok és családapák 
követeljük, hogy 1. Poroszországban egy a szent szék 
által jóváhagyott s a püspökök vezetése alatt álló szabad 
kath. egyetem Fuldában sürgősen állítfassék, s 2. hogy 
időközileg a kath. akadémiai hallgatóknak az új katholik. 
freiburgi egyetem frequentálása megengedtessék*. A kölni 
nagygyűlés — mint látjuk — messzire menő követelmé-
nyekkel lép elő. Érettségi joggal felruházott szabad kath. 
magángimnáziumokat s »szabad«, azaz pápás egyetemet 
láván! Szép gyümölcsöket hozna a gimnázium és egye-
tem a porosz állam szolgálatára! Egyik képviselő pláne 
azt mondotta, hogy »az állami iskola jogtalan beavat-
kozás a család autonómiájába, mivel ez az elv, hogy a 
gyermek első sorban az államé, Dantontól származik*, s 
»a jól dotált« állami professorokat azzal vádolta, hogy 
»félnek egy szabad kath. egyetemnek tudományától*. Ettől 
a tömjénfüstös és szenteltvizes tudománytól csakugyan 
félni is lehet! 

Az államhatalom atheismusának egyetlen orvosai 
természetesen a jezsuiták, a kikről Kölnben is sokat dekla-
máltak különböző hangon és nyelveken. Örterer elnök 
így kiáltott fel: »Akarjuk a jezsuitákat, s meg is kapjuk 
őket, s nem is szeretetből, de szükségből fogják őket adni 
még e században * . . . s hozzá teszi: »van már néhány 
jezsuitánk, mi mindannyian jezsuiták vagyunk, sőt én 
vagyok »ein Erzjesuit*. Gratulálunk! Egy utrechti tanár 
azt így egészítette ki: »Ha a modern állam a jezsuita 
tannal meg nem férhet, úgy nagyon rosszul állhat az ő 
dolga, miután e tan az egyetlen keresztyén igazságos 
tan«, — a mit a tudósítások szerint dörgő éljenzésekkel 
fogadtak. Végül Kurth tanár Krisztusnak, az üdvözítőnek 
szavait XIII. Leó pápára alkalmazta eképen: »A pápa 
szava ama jó pásztornak szava, ki az ő életét adja a 
juhokért, ki ama békét adja, a melyet a világ nem adhat, 
de el sem is vehet. Üdv e világnak, ha hallja e jó pásztor 
szavát«. S e Krisztust megtagadó szó is »dörgő éljenzé-
sekkel* lőn fogadva! 

Beyschlag, e nagygyűlésről szóló tudósításában ér-
dekesen világítja meg annak ethikai jellegét és értékét. 
Váltig biztosították ott a protestánsokat »hűségükről, szere-
tőtökről és türelmességükről«, de azért mégis oldalvágá-
sokat mértek az »Evang. Bund« bochumi nagygyűlésére 
s annak resolutióira. »Addig, a míg az igazságot — mon-
dotta Custodis — az intollerantia jellemzi, türelmetlenek 
vagyunk, a kik különben a magánéletben a legszeretetre-
méltóbbak és legtürelmesebbek vagyunk más vallásúakkal 
szemben*. Úgy látszik e szónok nem ismeri a hecckáplán 
sajtó epés kifakadásait! »A kath. nagygyűlések — mon-
dotta az agg Beichensperger — soha sem voltak ellen-
ségeskedők másokkal szemben, sőt még csak nemis táma-
dók*. És ^szeretetet és igazságot« ajánlott Sehorlemer-Ast 
a nagygyűlés tagjainak. S még is azt hirdették, hogy 
»nemcsak a szociáldemokratáknak, hanem a liberálisok-
nak mennyországa is e földön vagyon«, s ugyancsak vá-
dolták a porosz államot azzal, »hogy üldözi a legkegyet-
lenebb módon az ártatlan kath. szerzeteseket és apácákat*. 
A Zedlitz-féle törvényjavaslat tárgyalása alkalmával pe-
dig gúnyosan szólottak »a szociáldemokraták s a liberális 
professzorok egyértelmű szövetségéről*, mely tudvalevőleg 

opponált a tanítói kar hierarchiai leigázásának. »Nem 
csuda aztán — így végezte szavait Custodis — ha a 
trónok inognak s a tekintély megszűnik«. Csak úgy hem-
zseg a nagygyűlés a jezsuita loyális kifejezésektől s a 
vádaskodás és perfidiától! 

A »szintelen sajtónak* is kijutott a nagygyűlés dekla-
mációiból. Hülskamp prálatus ajánlotta, hogy *a neutrális 
(értsd világiliberális) sajtó a kath. néptől távol tartassék, 
s jó kath. (értsd uHramontán) sajtóról gondoskodjunk*. 

De elég ebből ennyi. A tendentia világos, a gondo-
latok annál homályosabbak. Jól mondja e nagygyűlésről 
Beyschlag: »Der ganze Congress mit seiner mechanischen 
Einmüthigkeit, seinem Ausschluss aller ernsthaften Discus-
sion, seinem »lebhaften, stürmischen, tosenden Beifall« alle 
auf üussersten Bedewendungen macbte nicht den Eindruck 
einer Berathung selbstándiger Manner, sondern den einer 
arrangirten Schaustellung, einer bis aufs Pünktchen über'm 
I práparisten Demonstration«, s a szerencsés véletlen 
műve még az is, hogy mindez a Comödienstrasse-ban 
folyt le. Hasonlítanak e dolgok a mi főúri komédiáinkhoz 
is az országgyűlés felsőházában! 

Céljaiban komolyabb s lefolyásában őszintébb és 
örvendetesebb a Gusztáv-Adolf-egyesület, mely ez évi köz-
gyűlését szept. 11 — 14. napjain Darmstadtban tartotta. 
A családi gyásza miatt távolievő elnököt, Fricke lipcsei 
tanárt dr. Braun stuttgarti udvari pap helyettesítette, míg 
az ünnepi szónoklatokat a város különböző templomaiban 
dr. Döblin danzigi, és dr. Baur coblenzi generálsuperin-
tendens tartotta. A Devrient-féle »Gusztáv-Adolf << tragédiá-
ban a nagyhercegi család is részt vett. A központi elnök-
ség előadója Humpel az egyesület csendes és intensiv 
gyarapodásáról referált a közgyűlésnek. Ügy a fiók- mint 
a nőegyletek száma a mult évben is szaporodott, utób-
biak 502-ről 507-re. Az egyesület keletkezésétől fogva 
mind e mai napig többet mint 30 millió márkát gyűjtött, 
csak a mult évben is 1.522,715 márkát. A főegvesületek 
közül a rajnai 99.100, a würtembergi 92.500 s a lipcsei 
79.400 márkát gyűjtött. Hagyományok és alapítványokból 
kapott a központi elnökség 55 395 márkot 36.519 márknyi 
mult évi bevétellel szemben, míg a fiókegyesületnek 383.050 
márka jutott 319.172 mult évi alapítványi bevétellel szemben, 
úgy hogy az egyesületek rendelkezésre álló összvagyona 
közel állt a négy millió márkához. 1892/93-ban fölszentelt 
26 templomot, befejezett hat paplakot és hét iskolai épü-
letet; 17 gyülekezet köszönettel kilépett a segélyezettek 
sorából, s 55 új lelt fölvéve. A 18.300 márkából álló nagy 
szeretetadomány a sackeni, porosz sziléziai gyülekezetnek 
ítéltetett, míg a másik, 6000 márkból álló adomány a 
fuldai és zwiesei gyülekezeteknek jutott. Facta loquuntur! 
Többet érnek e számok a kath. nagygyűlésnek összes 
deklamációinál! 

Svéd- és Németország erősen készül dec. 9-én 
Gusztáv-Aclolf svéd király születésének 300 éves jubileu-
mára, s reméljük, hogy mi magyar protestánsok sem 
fogunk elmaradni. A habsburgi jezsuita kontrareformáció 
teljes diadalának megakadályozását neki köszöni első sor-
ban Németország, s aztán az egész prot. egyház. Ez 
alkalomból a svéd király egy meleg hangű nyílt levelet 
intézett a maga népéhez, a melyből kiemeljük a követ-
kezőket: »A míg szent nekünk a mi prot. hitünk, tisztel-
nünk kell Gusztáv-Adolf emlékét, a ki Istenbe vetett hittel 
a legnagyobb veszélytől mentette meg a protestantizmus 
ügyét. . . . Neve nemcsak a svéd hazáé, hanem az egész 
emberiségé, s a protestantizmusért vívott harcaiban áll 
az ő világtörténeti nagysága és jelentősége*. Teljesen 
értjük tehát, ha a »Germania« című német ultramontán lap 
szörnyen megharagudott a »Deutsche Beichsanzeiger«-re 



a miért e kir. bizonyságlevelet teljes szövegében lenyomatta 
s megrótta a kormányt, hogy e »Germaniae devastator«-
nak jubilál. Hát mi a históriából úgy tudjuk, hogy e 
devastator épen a jezsuiták tanítványa, II. Ferdinánd volt, 
a ki spanyol zsoldosokkal 12 éven át nyomorgatta Német-
országot, a melynek teljes elpusztulásától épen Gusztáv-
Adolf mentette meg. Ajánljuk Droyscn nagy művének 
behatóbb tanulmányozását a Germania s általában az 
ultramontán lapok figyelmébe! Kevesebb lesz »a történeti 
hazugságokból! * 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** A magyar nemzet története Lampel Róbert 

(Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedő cég 
hazánk történetéről füzetekben egy fényes díszművet bocsát 
közzé az ezredéves ünnepre. Szalay Józsefnek, a korán 
elhalt történetírónak négy kötetes »Magyar nemzet törté-
netét*, e tudományos színvonalon álló szép müvet, mely-
nek előadása valódi mintája lehet a művelt nagy közönség 
számára való írásmódnak. Szalay munkája, melyet a tud. 
Akadémia méltán koszorúzott meg a Szilágyi István-féle 
nagy díjjal, annak idején oly lelkes fogadtatásra talált, hogy 
pár év alatt az egész kiadás elfogyott. E könyvet új, 
javított és bővített kiadásban megint hozzáférhetővé tenni 
a nagy közönségnek: ez az, a mibe a Wodianer-cég bele-
fogott. Egyfelől pótoltatta mindama részeket, melyek az 
első kiadásban nem Szalay tollából valók voltak, másfelől 
átnézette az egész művet, "hogy a legújabb történeti kuta-
tások egyetlen fontosabb adata se maradjon benne fel-
használatlanul. A szerkesztés munkáját dr. Baróti Lajosra 
bízta a cég, s ugyancsak ő ügyel fel a könyv illusztratív 
díszére is. Közel hatszáz ábrázolat fogja a szöveget ma-
gyarázni : történelmünk nevezetes szereplőinek egykori 
metszetekről készült hű arcképei, az eseményeket feltüntető 
egykori rajzok hazai művészeink történeti festményeinek 
részben színes reprodukciói, az események színhelyeinek 
képei, pecsétek, pénzek, műemlékek rajzai stb. Á cég 
olcsó füzetekben bocsátja közzé a munkát: egy-egy füzet 
ára 30 kr. lesz; előfizetés útján bérmentes küldéssel: 
V4 évre (6 füzet) 1 frt 80 kr., V2 évre (12 füzet 3 frt 
60 kr., egész évre (24 fűzet) 7 frt 20 kr., egy füzet 
ára 30 kr. A kiadóhivatal bárkinek, a ki egy levelező 
lapon hozzája fordul, ingyen és bérmentve küldi meg a 
díszesen kiállított és gazdagon illusztrált prospektust. Min-
den hét előfizetőt vagy megrendelőt gyűjtőnek egy tisztel et-
példánynyal szolgál a kiadóhivatal. A megrendelések így 
címzendők: Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és 
kir. udv. könyvkereskedése, Budapest, Andrássy-út 21. 
Történetkedvelő magánosoknak, továbbá egyházi, iskolai 
és népkönyvtáraknak melegen ajánljuk. 

** A Millenniumi Magyar Történet ügyében a 
szerkesztőségtől következő előzetes értesítést vettük. Az 
>Athenaeum« kiadásának megjelenő tízkötetes nagy magyar 
történet »A Magyar Nemzet története« cím alatt már 
sajtó alá ment s az első füzetek a jövő hó elején szét 
fognak küldetni. A bevezetést a hercegprímás vállalta el 
s az egyes köteteket, az egyes korszakok leghivatottabb 
történetírói: Fröhlich, Kuzsinszky, Marczali, Pór, Czobor, 
Fejérpataky, Schönherr, Fraknói, Károlyi Árpád, Angyal 
Dávid, Thaly Kálmán, Ballagi Géza írják. A műhöz Jókai 
Mór ír millenniumi epilogot és a szerkesztés Szilágyi Sándor 
szakavatott kezeire van bízva. A közreműködők eddigi 
történetírói tevékenysége biztosítékot nyújt arról, hogy a 

nagy mívelt közönség részére készülő ezen millennáris 
munka a korábban megjelent s bármily kitűnő író által 
írt egyetemes magyar történet felett azzal az elvitázhatlan 
előnynyel bír, hogy itt minden korszakot szakember készít-
vén, a munka az összes történeti tudás eddigi eredményeit 
a nagy közönség által is élvezhető alakban fogja előadni. 
Rendkívüli gond van a kiállításra fordítva: Munkácsy, 
Feszty, Benczúr, Vágó, Zichy, Than, Dörre, Wagner, 
Cserna, Lotz, Székely, Neogrády stb. készítik az egyes 
illusztrációkat, s ezek közül számos kép gyönyörű chromo-
litographia, heliogravure. valamint chromotypographiai re-
produkciók által művésziesen van reprodukálva. Maga a 
szöveg is egykorú képek facsimileivei gazdagon lesz illusz-
trálva: s e cél elérésére sok helyszíni felvétel eszközöltetett, 
ezenkívül a hazai és külföldi könyv- és levéltárak s neveze-
tesebb gyűjtemények sok becses anyagot szolgáltattak. 

** Putnok város monographiájára hirdet elő-
fizetést a gömöri ref. egyházmegye lelkészi értekezlete. 
A mű szerzője néhai Almási Balogh Béla, volt putnoki 
lelkész. A 277 negyedrét oldalból álló munka két részre 
van osztva, melynek elseje Putnok régi történetét ismer-
teti 1848-ig kilenc szakaszban és egy függelékben; második 
része pedig 1.848 — 1881-ig terjed s öt szakaszban adja 
elő a város történetének monographikus leírását, végül 
két mellékletben tünteti fel Putnok helyrajzi állapotát 
1820. és 1841-ik évekből. A művet a Tört. Társulat is 
kedvezően bírálta meg. A megrendelések Csabay Pál lel-
kész, érlekezleti elnökhöz intézendők folyó év december 
végéig, kinek lakhelye Balog, (Gömörmegve), s ki a meg-
rendelendő példányokat február hónapban fogja a t. elő-
fizetőknek megküldeni. Gyűjtők 10 megrendelt példány 
után egy tiszteletpéldányt kapnak. — Melegen ajánljuk 
a történetkedvelők pártoló figyelmébe. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadá-
sából megjelent a 85—88. füzet, füzetenként öt külön 
mümelléklettel, melyek névszerint a következők: Magyar 
csúcsíves emlékek III. lap, Mohamedán építészet 1 —III. lap, 
Renaissance I—III. lap, Magyarországi renaissance I. lap, 
Magyar érmek a Habsburgházi királyok és erdélyi fejedel-
mek korából, Európai térképe Árpád halálakor (dr. Márki 
Sándortól), Európa népviseletek II. lap, A foszlatott fa-
anyaggyártás gépei, Európa térképe Mátyás király halála 
évében (dr. Márki Sándortól), Európa térképe a pas-
szarovici béke után (dr. Brózik Károlytól), Fa-fedélszer-
kezetek, Európa térképei a vesztfáliai békekötés után és 
a hitújítás korában, Fahidak, A derzsi unit. templom fal-
festményeinek Szt.-László-legendája (Huszka Józseftől.) A 
mellékletek legkiválóbbika az európai népviseletek szin-
nyomatú lapja, melyet Mützel hírneves berlini művész 
kevéssel halála előtt külön a Lexikon számára festett és 
Posnér műintézete kitűnően reprodukált. A szövegben is 
nagyszámú ábra van, melyek főleg a természettudományi 
és technikai cikkeket világosítják meg, — A Pallas Nagy 
Lexikona minden könyvkereskedésben kapható, még pedig 
füzetenként 30 krjával, vagy kötetenként kötve 6 írtjával. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből, 
melyet legjelesebb irodalomtörténet-íróink közreműködésével 
Beöthy Zsolt szerkeszt, megjelent a 25-ik füzet, három 
íven, az előbbiekhez hasonló gazdag tartalommal és szép 
illusztrációkkal. Ebben Ballagi Géza befejezi a múlt 
századi »Felvilágosodás irodalma«-ról kezdett cikkét; a 
következő cikkben Badics Ferenc, a vállalat segédszerkesz-
tője, századvégi »tudományos irodalmunkat« ismerteti, 
részletesebben a magyar nyelvű történetírás, s a magyar 
irodalomtörténet kiválóbb, alapvető munkásairól (Szekér 
Joakim, Budai-testvérek, Horánvi, Wallaszky, Pápay Sámuel 
stb.) szólván. E korszak befejezéseül Bayer József »A 



nemzeti játékszín* küzdelmeit beszéli el 1837-ig. a midőn 
a nemzeti színházban állandó fedél alá juthatott. — A 
jelen század második tizedében Széchenyi és Kisfaludy 
felléptével nyiló új korszakhoz Beöthy Zsolt írt magvas 
bevezetést: »Széchenyi kora« cím alatt, melyben a politi-
kai s irodalmi viszonyok kölcsönhatásáról s különösen 
Széchenyi befolyásáról szól. Ez után Szász Károly érte 
kezik az akadémiai eszme fejlődéséről, majd Akadémiánk 
keletkezése, megalapítása s első és későbbi szervezetéről. 
A füzet utolsó cikkében »gr. Széchenyi István mint író* 
cím alatt Zichy Antal, Széchenyi munkáinak kiadója, 
kezdi meg tanulmányát, ezúttal a nagy reformátornak még 
csak ifjúságáról szólván. — A tartalmat ezúttal is gazdag 
képgyűjtemény teszi érdekesebbé. Külön mellékletül van: 
Bersenyi Dániel levele Festetich György grófhoz és az 
1859-ikiKazinczy-iinnep; a szövegben pedig: Budai Ézsaiás, 
Horányi Elek, Wallaszky Pál, Pápay Sámuel, Kántorné, 
Déryné (hírneves színésznők), Felsőbüki Nagy Pál, b. Wesse-
lényi Miklós, gr. Teleki József, Széchenyi Ferenc és István 
grófok arcképei; a régi Dunaparti Rondella, a kolozsvári 
és pesti nemzeti színház, az akadémia palotájának rajzai 
Kisfaludy Károly Aurorá-jának címképei s egyéb kisebb 
képek vannak. — A nagyfontosságú vállalat már be-
fejezéséhez közelít, azért ezúttal is felhívjuk rá a mívelt 
közönség figyelmét. A nagy mű mintegy 32 füzetben lesz 
befejezve s a hátralevő füzetek kétheti időközben jelen-
nek meg; füzetenkint 40 krért bármely hazai könyv-
kereskedésben megrendelhetők. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. Király ő felsége a főrendiház 
alelnökévé báró Vay Béla borsódmegyei főispánt, tiszán-
inneni ref. egyházkerületünk főgondnokát nevezte ki. E 
kinevezést, mely egyházunkra is fényt vet, örömmel regisz-
tráljuk. — A dobozi (Fehér m.) ref. egyház lelkipásztorává 
egyhangúlag Nyikos Lajos váci tanító-káplánt válasz-
tották meg. 

* A dunameliéki egyházkerület közgyűlése 
lapunk zártakor még javában foly. A szombati ülésről 
részletes tudósítást közlünk, a hétfői ülésen a theologiai 
és jogi akadémia, a középiskolák és népiskolák ügyei tár-
gyaltattak, valamint a különböző hatósági átiratok. Kedden 
a közalapi, államsegélyi, Baldácsy-alapi segélykérvények 
intéztettek el. Szerdára az országos lelkészi gyámintézet 
ügye van napirendre kitűzve. 

* Egyházi értekezlet Budapesten. A dunameliéki 
egyházkerület első, alakuló egyházi értekezlete október 30-án 
tartatott meg élénk érdeklődés mellett. A díszes közönség 
eléggé megtöltötte a Lónyai-utcai főgimnázium dísztermét. 
Az értekezleten lelkes hangulat uralkodott. Lefolyásáról 
jövőre közlünk részletes tudósítást. Most csak fölemlítjük, 
hogy Szász Károly püspök buzgó imája után Szilassy 
Aladár ideiglenes elnök mondott hatásos megnyitó beszé-
det, Szöts Farkas nedig tartalmas felolvasást tartott az 
egyházi értekezletekről. Majd a vallásos összejövetelek 
felett indult élénk eszmecsere, mely után megállapíttatoft 
az értekezlet szervezeti szabályzata, megválasztatott a 

tisztikar (elnök Szilassy Aladár, h. elnök Balcsay Sándor' 
titkár Szöts Farkas, jegyző Hamar István) és a 30 tagú 
igazgató-választmány. Az értekezletet ének és Petri Elek 
kenetes imája fejezte be. 

* Reformációi ünnepélyt tartott a theologiai 
önképzőkör és a református ifjúsági egyesület az evang. 
egyház Deák-téri dísztermében. Az ünnepély programmja 
ez volt: 1. Isten, hozsanna zeng feléd. Előadja a nők és 
férfiak kara. 2. Ima. Csűrös István ref. theologus. 3. Meg-
nyitó. Szöts Farkas, a ref. ifj. egyesület alelnöke. 4. Költe-
mény. Irta dr. Hegedűs István, előadja Lászlófalvi Eördögh 
Árpád, joghallgató. 5. Bészlet az Illés-oratoriumból. Elő-
adja a nők és férfiak kara. A soprán-solot Muraközy 
Ilona kisasszony, a barvton-solot Szeles József ref. theo-
logus énekli. Karnagy Hofmann Viktor zenedei tanár. 
6. Látomások. Irta és felolvassa Szabó Aladár, tanár. 
7. Erős vár a mi Istenünk. Előadja a ref. theologusok 
kara. 8. Reformáció emlékünnepén. Költemény. Irta és 
előadja Szász Béla ref. theol. senior. 9. Ima. Székely 
József ref. theologus. 10. Isten áldd meg a magyart. Énekli 
a ref. theologusok kara és a közönség. 

* Értesítés. Tisztelettel tudatom vállalataim elő-
fizetőivel és megrendelőivel, hogy úgy a »Vallás és Egy-
ház* -ból, mint a »Theologiai Ismeretek Tárából« a napokban 
fog megjelenni egy szám, illetőleg egy füzet. Az eddigi 
késlekedést a nyomda változtatása okozta. — Zoványi 
Jenő. 

* Lelkészi vizsgálatok tartattak október 24. és 
25-ik napjain Budapesten a dunameliéki egyházkerület 
lelkészvizsgáló bizottsága által. A bizottság Szász Károly 
püspök elnöklete alatt Baksay Sándor, Csikav Imre, Koncz 
Imre, Sziládv Áron és a theol. akadémia tanáraiból állott. 
Az I-sÖ lelkészi vizsgálatra 13 végzett theologus állott, 
kik közül négyen (ú. m. Pataki Dezső, Gergely Antal, 
Müller Lajos és Szalai Antal) jeles, hárman jó, hatan 
elégséges eredménynyel vizsgáztak. A Il-ik lelkészi vizs-
gálaton hat segédlelkész jelent meg s ezek is mindany-
nyian képesíttettek, még pedig négyen jó, ketten elégséges 
osztályzattal. A bizottság jelentése alapján az egyház-
kerületi közgyűlés október 27-én a 13 vizsgázott jelöltet 
segédlelkészekké ünnepélyesen kibocsátotta. Isten áldását 
kívánjuk mi is a fiatal Timotheusokra! 

* Lelkészvizsgálati tételek, I. Alapvizsgálatra. 
1. Bibliai bevezetéstanból: »A zsidókhoz írt levél isago-
gikai ismertetése«., 2. Egyetemes egyháztörténetből: »A 
magyar ker. egyház történelme a bevándorlástól I. Béla 
haláláig*. — Horváth Mihály: »Az ősmagyar keresztyén-
ség története * című munkája nyomán. 3. Vallásbölcsészet-
ből: »A vallások története, mint a vallás, különösen, mint 
a keresztyén vallás apologiája. II. Első lelkészi vizsgá-
latra. 1. Biblia magyarázatból: »Pál apostol munkatársai, 
a Pál levelei és a Cselek, könyve alapján*. 2. Biblica 
theologiából: »Fejtessék ki Ézsaiás 40—66. fejezetek tar-
talma, különös tekintettel a Jahve szenvedő szolgájáról 
való felfogására*. 3. Keresztyén hittanból: »A keresztyén 
hitvédelem főbb elvei*, Luthardtnak »A keresztyénség 



védelme* című munkája nyomán. III. Második lelkészi 
vizsgálatra. 1. Gyakorlati theologiából: »Az egyházi és 
világi ékesszólás viszonyáról*. 2. Egyházjogtanból: »Az 
egyháznak birtokszerzési jogáról«. 3. Magyar egyháztör-
ténelemből: »A Wesselénvi-Nádasdi-féle összeesküvés s a 
prot. lelkészeknek a pozsonyi kiküldött biróság elé való 
idéztetése, elítélése és szenvedése a hazai börtönökben*. 
— Pauler: »A Wesselényi-féle összeesküvés*. »Kősziklán 
épült ház ostroma« című munkák alapján. 4. Bibliai ré-
szek gyakorlati magyarázatra: Máté 10, 32—42., Máté 
13, 44—52., Máté 16, 13—28. Lukács 16, 1 — 13., Lukács 
18, 1—14., Lukács 19, 1—10., Lukács 21, 5—24. János 
5, 1—16., János 6, 16—40., János 14, 1—17. Cselek. 
2, 1 — 13., Cselek. 28, 1 - 1 0 . Koloss. 3, 1 — 15. I. Thess. 
5, l—11. Zsid. 5, 1—14. A gyakorlati bibliamagyará-
zatok vázlatai Írásban kidolgozandók és a szóbeli vizs-
gálaton bemutatandók. 5. Textusok egyházi beszédre: 
Máté 5, 29—30. János 10, 1—2. Róm. 8, 13. Budapesten. 
1894. október 20-ik napján. Szőts Farkas, theol. igazgató-
tanár. Helybenhagyom, Budapest, 1894. október 22. Szász 
Károly, püspök. 

* Lelkészavatás Budapesten. A dunamelléki egy-
házkerület közgyűlése alkalmából október 28-án lelkész-
avatás tartatott a Kálvin-téri templomban, melyet zsúfo-
lásig megtöltött a közönség. A lelkészavatás a reformáció 
emlékünnepével összeesvén, az alkalmi beszédet tartó szó-
nok, Morvay Ferenc nagyvátyi lelkész, a reformációra is 
többszörös vonatkozást tett, tartalmas, de túlságosan hosszú 
beszédében. Utána Szász Károly püspök mondott lendü-
letes és kenetteljes avató beszédet, mely után a hét űj 
lelkipásztort a püspök és hat esperes a szokásos kézrá-
tétellel felavatták. Felavattattak: Dr. Kecskeméthy István 
paksi, Farkas Sándor töki, Fördös László makádi, Kardos 
János üllői, Szalay Ferenc szaporcai, Szűcs Károly fel-
csúthi és ifj. Sárközi Sándor újmindszentbogárdi lelkészek. 
Az ünnepélyt ebéd követte a püspök asztalánál az espe-
resek és a most felavatott lelkészek részvételével. 

* Az ág evangélikusok zsinatja, mint halljuk, 
f. évi november 6-án rövid tanácskozásra ismét összeül 
a június havában alkotott három törvény folytán szük-
ségessé vált intézkedések, továbbá a gazdasági bizottság 
jelentése és javaslatai, úgyszintén egyes indítványok feletti 
határozathozatal végett. 

* A protestáns tábori lelkészek, mint tudva 
van, nagyon kedvezőtlen anyagi helyzetben vannak, míg 
a római katholikusokról ez nem mondható. Ez a visszás 
helyzet a delegációban is szóba került ez évben s a had-
ügyminiszter megígérte, hogy a mostani lealázó helyzeten 
változtatni fog. Bizony ideje is lesz már, mondja igen 
helyesen a Sárospataki Lapok, e tekintetben intézkedni, 
mert az sértő reánk protestánsokra, hogy míg a római 
kath., gör. kath. és gör. keleti vallású katonák lelki gon-
dozására 160 lelkész van alkalmazva, addig a protestáns 
vallásuaknak csak nyolc lelkészük van s míg egy kath. 
tábori papnak 5891 híve van, addig egy protestáns lel-
készre 12,656 katona esik. A prot. lelkészeknek még 
díjazásuk is jóval csekélyebb, mert míg a katholikusok 
az V-ik rangosztályig emelkedhetnek, addig a protestánsok 

a IX-ik rangosztálynál nem tudnak feljebb jutni, pedig 
ezeknek nagyobb része családos ember. Vájjon a két prot. 
egyház konventje vagy az a zsinat alkalmával szervezett 
közös protestáns bizottság nem tehetne érdemleges lépé-
seket az illetékes helyen, hogy ez a sérelmes helyzet meg-
változtattassák ?! 

* Iskolai aranykönyv. Soós István karcagi lakos 
az ottani ev. ref. egyház és iskola céljaira végrendeletileg 
10,000 frtot hagyományozott olyképen, hogy ezen tőkének 
kamatait neje, özv. Láposi Erszébet haláláig élvezze. E 
tett maga dicséri magát. Szükségünk is van ilyen jókedvű 
adakozókra. Közelebb a karcagi egyház is erején felül 
áldozott iskoláira, midőn gimnáziumot emelt 40 ezer frttal, 
a régi iskolát átalakíttatta 11 ezer frttal, űj központi 
leányiskolát épít 17 ezer frttal s mindezeken felül meg 
a gimnáziumban öt osztályt s az ellemi fiúiskolában pár-
huzamos osztályokat állított fel és azoknak ellátására 
négy újabb állást szervezett. 

* A gyülekezetek köréből. Nagy-Bócskán (Mára-
maros megyében) református templomot óhajt emelni az 
ott lakó, mintegy 200 főnyi kis gyülekezet. A buzgó igye-
kezet, a tőlük telhető áldozatkészség nem hiányzik, de 
erejük most meg oly csekély, hogy kegyes óhajtásuk hajó-
törést szenved, ha hitsorsosaik, mi reformátusok filléreinkkel 
segítségükre nem sietünk ! Az illetékes esperesi és a tiszán-
túli püspöki hivatal által is melegen támogatott kérést mi 
is ajánljuk prot. közönségünk pártoló figyelmébe. Adjunk 
nekik a nékünk adatott javakból; a jó kedvű adakozót 
kedveli az Úr! A könyöradományok Máramaros-Szigetre 
Takács Lajos missziói lelkész nevére küldendők. 

* Az erdélyi római kath. státusgyűlésen furcsa 
dolgok történtek. B. Jósika Samu igazgató-tanácsi elnök, 
kit a főrendiházban ismeretes liberális magatartása miatt 
a klerikálisok üldözőbe vettek, bizalmi állásáról lemon-
dott; lemondását azonban a liberális többség négy szó-
többséggel nem fogadta el. Az e miatt bosszús klerikálisok 
az ülés végén többségüket érezve, tárgysorozaton kívül, 
a délelőtt formaszerint megválasztott alelnök helyébe, ki 
szintén nem elég klerikális, a liberálisok heves tiltakozása 
ellenére klerikális alelnököt választottak Győrffy Gyula 
személyében. Az autonómiával való ilyen visszaélés nem 
lehet valami kecsegtető az autonomia után sóvárgó 
Királyhágón inneni római atyafiakra nézve! Vagy tán épen 
az ilyen párt-heccek miatt sürgetik némelyek oly hévvel 
az autonomiátV 

* A pápai főiskola köréből. Pápai főgimnáziu-
munk államsegélyügye végmegoldást nyert. A közoktatási 
miniszter, mint a »Dun. Prot. Lap« írja, értesítette a 
konventi elnökséget, hogy a pápai főgimnázium 16 ezer frt 
évi államsegélyt nyert. A képviselőház pénzügyi bizottsága 
pedig Fenyvessy F. és Darányi képviselők felszólalására 
a felekezeti középiskolák államsegélyét 23,400 frttal fölebb 
emelte s ebben a Pápa reszére megszavazott 16 ezer frt 
már a jövő évben egészen folyóvá fog tétetni, ha ehhez 
a törvényhozás is hozzájárul. 

* A vallás és közoktatási tárca költségvetése 
okt. 23—24-ik napjain tárgyaltatott a képviselőház pénz-
ügyi bizottsága által. A tárgyalás jelentősebb mozzanatai 
a következők voltak: A középiskolai tanárképzőből kikerült 



tanárok közt igen kevesen vannak, a kik a modern nyelvek-
ben magasabb képzést nyertek. A kultuszminiszter az 
ösztöndíjakra előirányzott összegek felhasználásával szándé-
kozik e bajon segíteni s erre a leghathatósabb módnak 
tartja a külföldre küldést. — A kolozsvári egyetemet 
illetőleg szóbakerült, hogy a Karolina-kórházat a hozzá-
tartozó alappal együtt a belügyi tárcától egészen a köz-
oktatásügyi tárcához tegyék át s az egyetemen is az orvosi 
tananyag körét kiterjeszszék, valamint lehetőleg segítsenek 
azon a bajon, hogy a magyarországi orvosok nagy része 
Bécsben szerzi kiképeztetését. Hangsúlyozták a műegyetem 
épületeinek elégtelenségét s maga a miniszter kijelentette, 
hogy e kérdés sürgősen megoldandó, de e tekintetben 
majd egységes tervezetet dolgoznak ki, s azt a törvény-
hozás elé terjesztik. — A kötelező doktorátus eltörlésére 
vonatkozó törvényjavaslat felemlíttetvén, a kultuszminiszter 
kijelenti, hogy azon némi változtatásokat vél szükségesnek 
s a javaslatot módosított alakjában fogja a képviselőház 
elé terjeszteni. Szóba került az összes középiskolák államo-
sítása s míg az megtörténnék, gondoskodjék a kormány, 
hogy minden iskolán a tanítás nyelve s szelleme magyar 
legyen. A miniszter szerint a felekezeti iskolák is teljesen 
megfelelhetnek feladatuknak, ha a szükséges erők rendel-
kezésükre állanak, a mi pedig az iskolákban a magyar 
nyelvet s szellemet illeti, arra a kormánynak mindenkor 
gondja lesz. — A felekezeti, törvényhatósági és községi 
középiskolák segélyezésénél a bizottság Hegedűs Sándor 
és Darányi ignác felszólalására az előirányzatban felvett 
összegnél nagyobbat szavazott meg. a mennyiben a fele-
kezeti iskolák segélyezésre elvállalt kötelezettségeknek 
megfelelően az előirányzatot 23,000 frttal felernelendőnek 
határozta. Az átmeneti kiadások tételénél a felekezeti 
középiskolai befektetésekre előirányzott összeg 24 ezer 
frttal felemeltetvén, a tárca költségvetésének többi tételét 
ezek közt az egyházi segélyeket is változatlanul elfogadta 
a bizottság. 

* Debreceni egyházunk köréből. A debreceni 
ev. ref. egyház okt. hó 21-én tartott presbyteri ülésében 
állította ki azon árvatartó-alap alapítólevelét, mely eddig 
a város kezelése alatt állott s legújabban — belügy-
miniszteri rendelet folytán — a prot. egyházaknak átada-
tott. Ez alap még 1892. végén — mint már említettük 
— 292,064 frt 99 krt és 21 hold 750 0 ) 1 földbirtokot 
tett ki, mely lélekszám szerint osztatik meg a két prot. 
egyház között. Ez alapot az ev. ref. egyház külön ala-
pítványként kezelteti, jövedelmét debreceni illetőségű ev. 
ref. vallású árvák tartására, nevelésére és segélyezésére 
fordítja s róla évenként Debrecen város útján szabály-
szerű számadást terjeszt fel a belügyminiszterhez. A debre-
ceni nagy és kis templom ellopott orgonasípjainak pótlá-
sával az egyház Angszter, pécsi orgonaépítőt bízta meg 
s nevezett célra 2000 frtot engedélyezett. Furcsa eset 
volt az orgonák sípjainak eltűnése és jókora pénzébe is 
kerül az eklézsiának, a mely gondoskodni kiván róla, 
hogy jövendőre hasonló meglepetéseknek ne legyen kitéve. 

* A debreceni kollégium tanárai körében igen 
üdvös mozgalom indult meg külön ifjúsági istenitisztele-
tek tartása ügyében. Tudvalevő, hogy a nagy oratóriumban 
minden vasárnap d. e. tart istenitiszteletet a kollégiumi 
itjúság, de ott csak trémázó ifjú theologusok próbálgatá-
sait lehet látni és hallani s így az egész istenitisztelet 

nem más, mint a theol. önképzőkör gyakorló iskolája, 
a minek szánva is van. Az ifjúsági istenitiszteletek célja 
más: a növendékek vallásos lelkületére hatni s azokat 
bensőleg építeni. Az istenitisztelet valamennyi tanszak 
tanárainak jelenlétében az összes kollégiumi ifjúságra ki 
leend terjesztve és már legközelébb kezdetét veszi. Üdvö-
zöljük! — A jogakadémiai tanári kar kiegészítése, illetve 
a jogi tanszakon a hetedik és nyolcadik halaszthatatlanul 
szükséges tanári székek felállítása ügyében, a tiszántúli 
egyházkerület legközelébb hozott határozata értelmében, 
Kis Aron püspök és Tóth Sámuel egyházkerületi főjegyző 
e hó 23-án terjesztették be a kérvényt Debrecen városá-
hoz, mely — mint tudjuk — 1892. szept. 29-én két jogi 
és két bölcsészeti tanszékre összesen 200 ezer forintot 
ajánlott fel. A benyújtott petíció a nemes város nagylelkű 
ajánlatának felét 100 ezer forintot kér a jövő 1895-ik 
évtől folyóvá tétetni. Ez kétségenkívül meg is történik s 
így a jövő évben a két új jogi tanszék felállítása telje-
sedésbe megy. 

P á l y á z a t . ' 
A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a büntetőjog, 

jogbölcsészet és bölcsészeti erkölcstan tanszéke megüresed-
vén, e tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. 

A tanszék javadalmazása Kecskemét trvh. városházi 
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 ötöd-
éves korpótlék, valamint a tandíjakból és vizsgadíjakból 
egy rendes tanárt megillető osztalék; a megválasztott 
tanár ezen felül a véglegesítéstől számítva jogosult tagja 
a felekezeti tanárok országos nyugdíjintézetnek. 

Pályázhatnak mindazok, a kik egyetemi magántanári 
képesítettséggel bírnak, vagy oly jogtudorok, a kik bár 
ily képesítettséggel nem bírnak is, de egy évi határidőn 
belől a tanszék valamelyik főtárgyából annak megszer-
zésére magukat kötelezik; ellenkező esetben állásukban 
véglegesíttetni nem fognak. 

A megüresedett tanszéket Kecskemét város törvény-
hatósági bizottsági közgyűlése választás útján tölti be. 

A megválasztott tanár köteles lesz tanszékét 1895. 
február 1-én elfoglalni s ez időtől kezdve összes java-
dalmainak élvezetébe lép, de csak egy évi próbaidő, ille-
tőleg a magántanári képesítés megszerzése után fog végle-
gesíttetni. 

Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minősítésü-
ket, esetleges hivatali alkalmaztatásukat és rövid életrajzu-
kat feltüntető pályázati kérvényüket —; és pedig ha köz-
szolgálatban állanak, közvetlen felettes hatóságuk útján — 
f. évi december hó 1-éig alólírotthoz, mint a jogakadémiai 
igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be. 

Kecskeméten, 1894. október hó 23-án. 
Dr. Szeless József\ 

a jogakadémiai igazgató-tanács 
1—3 elnöke. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Az egyházi értekezletek hivatásáról. 
Részlet a dunamelléki értekezleten, okt. 30-án tartott felolvasásból. 

Az értekezleteken megbeszélendő, ci társada-
lomban lehetőleg megkezdendő hitápolásnak és 
hitfejlesztésnek egyik legfontosabb mezeje a csa-
lád, melynek keresztyén szelleme, vallás-erkölcsi 
ereje újabb időben, fájdalom, nagyon meglany-
hult. E téren a belmisszió tudománya s az erő-
sebb keresztyén népek tapasztalata a házi ájta-
tosság, a bibliaolvasás, a házi isteni tiszteletek gya-
korlását ajánlja. A régi magyar kálvinisták, a 
mi zsoltáros és bibliás elődeink így tettek, napon-
ként éltek az Isten igéjével s ebből hitök nagy 
erőt merített; s a bibliás baptistáknak ós naza-
rénusoknak hódító, terjeszkedő erejök első sor-
ban szintén ebből az erőforrásból fakad. Minden 
esetre méltó tárgy arra, hogy az egyházi érte-
kezletek behatólag foglalkozzanak vele s ezt a 
régi jó protestáns szokást a családokban okkal-
móddal visszaállítani törekedjenek. 

Talán még fontosabb munka vár értekezle-
teinkre a vallás-tanítás és vallásos nevelés terén. 
Iskoláink a legújabb korban berendezés, felsze-
relés, egészségügy és didaktika tekintetében sokat 
fejlődtek, nagyot haladtak. De a nevelés, különö-
sen a vallás-erkölcsi nevelés szempontjából a 
modern iskolák távolról sem kielégítők. Nép- ós 
közép-, sőt néha főiskoláink is az egyháznak kopár 
veteményes kertjei s az evangéliumi ker. szellem-
nek kialvó tűzhelyeivé kezdenek válni. Iskoláink 
evangéliumi íze, színe, szelleme nagyon meg-
gyengült ; növendékeiket hitközönyös, sivár lé-
lekkel, legjobb esetben igen-igen gyarló vallásos 
erővel bocsátják ki. — E napról-napra növekvő 
bajon gyökeresen segítenünk kell, ha elsorvadni 
nem akarunk. Evang éli zálnunk kell az iskolát, több 
vallásos szellemet, erőteljesebb hitet kell beléjök 
vinnünk belterjesebb vallástanítás ós gondosabb 
evangéliumi nevelés által. Revideáljuk vallás-
tanítási kézikönyveinket, a vallástanítás módsze-

rét vessük gyökeres reform alá, vallástanáraink 
képzésére, javadalmazására fordítsunk több gon-
dot s a vallástalanság apostolait ne fogadjuk 
fel s ne tűrjük meg iskoláinkban. Az egyházi 
tanító és tanár, ha nem katekheta is, bírjon 
olyan lelkülettel, mely ne csak ne gátolja, de 
egyenesen akarja is, tudja is fejleszteni és erő-
síteni a tanuló ifjúság keresztyén vallás-erkölcsi 
érzületét. Sok és nagy munka vár e tekintet-
ben is az egyházi értekezletekre, hogy a vallá-
sos nevelés a maga különböző ágaiban intenzi-
vebbé váljék. Csak épen megemlítek egynehányat. 
Saját elemi és középiskoláinkban pozitivebb ke-
resztyén szellem ébresztése ; a nem saját isko-
láinkba járó nép-, közép- és szakiskolai növen-
dékek vallástanítása, az ismétlő iskolások kate-
kizálása, az iparos tanulók és iparos ifjak vallásos 
nevelése, a vasárnapi bibliai iskolák szervezése, 
a felnőttek katekizálása a templomban, a gyer-
mekek és ifjak számára külön gyermek- ós ifjú-
sági isteni tiszteletek szervezése, a konfirmációra 
való előkészítés gondosabb végzése és a konfir-
mációi szertartás ünnepélyesebbé tótele stb.: mind 
oly fontos mozzanatai a vallás-erkölcsi nevelés-
nek, melyeket a hatályosabbá teendő belmissziói 
tevékenységnek egyenként és egyetemlegesen ki-
váló gondjai közé kell felvennie. Es szóljak-e a 
leendő tanítók, tanárok ós lelkészek nevelésének 
ós képzésének a változott viszonyok által sür-
gősen követelt olyan irányban való reformjáról, 
hogy az egyház belső életének eme hivatásszerű 
nevelői és irányzói a fokozott igényeknek meg-
felelhessenek, a halaszthatlanná vált belmissziói 
tevékenység képzett és lelkes apostolai lehesse-
nek ? ! A jövő egyházának, mely per eminentiam 
a belmisszió és evangélizáció egyháza lészen, 
elsőrendű szüksége, mondhatnám életfeltétele az, 
hogy apostoli buzgóságú, ernyedetlen tevékeny-
ségű munkavezetői legyenek ne csak az iskolá-
ban ós a templomban, hanem a társadalomban is. 

A hitápolás nevelési ágai közül utoljára 
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hagytam a nálunk talán leginkább elhanyagolt 
ágat, a nők vallásos nevelését. Az iclő rövidsége 
miatt ezt a nagyhorderejű kérdést sem fejthe-
tem ki, de munkaprogrammunk teljessé tétele 
érclekében is rá kell mutatnom ennek a munka-
mezőnek borzasztó elhanyagoltságára. Hogy uri 
családjaink leányai legnagyobb részben vagy 
idegen vallású s irántunk gyűlölködő ellenszen-
vet tápláló intézetekben nevekednek, vagy oly 
felekezetnélküli, hitközönyös szellemű iskolák-
ból kerülnek ki, melyeknek az a hangzatos, de 
hitsorvasztó frázis a jelszavok: nem baj, akár 
mit hisz, csak becsületes legyen. Uraim, a vallási 
latitudinárizmusnak ez a divatos lóhasága for-
gatja ki családjainkat a keresztyén szellemből 
s ez a hitbeli ledérség mérgezi meg a leendő 
családanyák vallás-erkölcsi életét. Ez értekezlet-
nek minden tagját, különösen a családapákat 
kérve-kérem, vegyük föl értekezleteink programm-
jába, templomaink igehirdetésébe, tanácstermeink 
legfőbb gondjai közé, s tegyük belmissziói tevé-
kenységünk főfeladatává, hitápoló munkásságunk 
folytonos törekvésévé ezt a fohászszerű jelszót: 
keresztyén nőnevelés, jöjjön el a te országod! 
Szaporítsuk nőnevelő intézeteinket, állítsunk min-
den nagyobb városi női-polgáriskola mellé leány-
nevelő internátusokat! 

Egyházi értekezleteink hitápolásra ösztönző 
tevékenységében fontos szerepre van hivatva a 
sajtó, a maga sokféle fajaival és eszközeivel. 
Mindenki ismeri a sajtó hatalmát, mely a mily 
áldásos munkát végez jó célra használva, nem-
telen célok szolgálatában épen oly mételyévé, 
sőt gyilkoló mérgévé válhatik a közszellemnek. 
A sajtó immár nálunk is nagy s itt-ott félelmes 
hatalommá lett. Fordítsuk jóra hatalmát, hasz-
náljuk ki vallás-erkölcsi célokra a sajtó rend-
kívüli társadalmi erejét. Két irányban vár itt 
nagy munka a vallás-ápolás szempontjából: jó 
vallásos sajtótermékek előállítása, s ezután ezek-
nek minél szélesebb körben való terjesztése. Más 
szavakkal az itt a fődolog, hogy kérjük és nyer-
jük meg vallásos íróinkat, a Szász Iíárolyokat, 
Szilády Áronokat, Baksay Sándorokat, Kenessey 
Bélákat, Szabó Aladárokat, Kecskeméthy Istvá-
nokat s egyházunk többi gyakorlott tollforgatóit, 
hogy írjanak nekünk minél több ós minél jobb 
vallásos szellemű könyveket s szerkeszszenek minél 
jelesebb hiterősítő lapokat. Vallásos iratokat a 
nép és az ifjúság számára, vallásos könyveket 
a műveltek számára, keresztyén iratokat a nők 
számára. Nem tudós theologia s nem is predi-
kációs könyvek a mi elsőrendű irodalmi szük-
ségünk, hanem az úgynevezett hitvédelmező (apo-
logeticus) ós hiterősítő iratok minél gazdagabb 
választékban és minél jobb minőségben. A prot. 

45 . szám. 

írod. társaság »Koszorú«-ja e tekintetben sokat 
ígérő örvendetes kezdet — a nép számára. In-
dítson meg egy hitépítő családi könyvtárt a mű-
velt közönség számára is! Az időszaki sajtó 
terén pedig keresztyén vallásos lapok kellenek 
nekünk, mint a »Kis Tükör« a nép számára, 
magasabb színvonalú keresztyén családi lapok, 
mint »A mi otthonunk«, belmissziói folyóiratok, 
minő a lángbuzgóságú »Hajnal«, s építő irány-
zatú egyházi lapok, minél jobb szerkesztésben. 

A vallásos iratok terjesztése ha nem is na-
gyobb, de egyetemesebb feladata a hitápoló tevé-
kenységnek ; mert írni s épen jól írni nem mind-
nyájunknak adatott. De a jó vallásos iratokat 
terjeszteni, ajánlani, vásárolni, tehetségünkhöz 
képest mindannyian képesek vagyunk, ha igazán 
akarjuk. S kérem a T. E. tagjait, s kérek minclen 
jó protestáns embert, hogy ezt akarjuk és akar-
ják is mindannyian, mind a lelkész, mind a világi 
urak, mert ez ma egyházi kötelesség. Hegedűs 
Sánclor ama tette, melylyel a Prot. írod. Társa-
ság népies kiadványai első évi deficitjének fede-
zését teljesen magára vállalta, a hitbuzgó áldozat-
készségnek ama reformációkori példáira emlé-
keztet, a melyekkel tehetősebb világi uraink 
nyomdákat állítottak, a szentírás és más vallásos 
könyvek kiadását és terjesztését lehetővé tették. 
S a mennyiben egyesek áldozatkészsége erre nem 
elégséges, legyünk rajta ezeken az egyházi értekez-
leteken, hogy tömörítsük, egyesítsük erőinket a 
terjesztésre, pl. az által is, hogy állítsunk lehetőleg 
minden eklézsiánkba parokhiális könyvtárakat, min-
clen községünkbe iskolai- és népkönyvtárakat. 
Másfelől meg az egyes kiadók buzgóságából im-
már hazánkban is megindult vallásos iratok kol-
portázsát is igyekezzünk tehetségünk szerint 
előmozdítani. — Hasonló természetű akció volna 
indítandó a vallásos és egyházi lapok terjesztése 
ós népszerűsítése érdekében is, mert valahára 
már véget kell vetnünk ezeknek a mostani egyház-
irodalmi szűkidőknek, melyekben a vallási- ós 
egyházi lapok csak a buzgóbb lelkészek köréből 
összeverődő csekélyke olvasó közönség fillérein 
tengődnek. 

Szőts Farkas. 

Honosítsuk meg a házi istentiszteletet. 
Folytatom és befejezem, a mit mondani akarok. 
Az ismétlőiskolásokat visszatartanák a korcsmából 

és az erkölcsrontó kalákáktól a tanítók, ha ezért meg-
felelő tiszteletdíjban részesülnének. De az egyház nem 
fizethet, a község nem fizet, a szüléket meg nem tanácsos 
e célra megadóztatni. 

A gyermekistentiszteletet én igen szívesen megtar-
tanám (a mint hogy néhány év előtt meg is tartottam 



egy teljes éven át), de már nem bírja sem a torkom, 
sem a tüdőm azt a sok beszédet, a mit ugyanazon egy 
napon a templomi istentisztelet tartása kétszer és a gyermek-
istentisztelet tartása csak egyszer is megkövetel. Pedig 
nem lehet ám egy tanteremben együttesen hozni össze 
a fiúkat a leányokkal, mert erre nem elég tágas egyik 
tanterem sem ; sőt annak, hogy egy tanterembe ne hozzuk 
össze őket, van lélektani és pedagógiai igen fontos oka is. 

A vasárnapi közistentiszteletet kellene tehát úgy ren-
dezni be, hogy az a mostaninál jóval kevesebb beszéddel 
is megtartható legyen, E végre vájjon vétek volna-e a 
délutáni istentiszteletet, a melyen úgyis általában nagyon 
kevesen vesznek részt, gyermekistentisztelet tartásával 
cserélni fel? a mikor aztán (a téli hónapok kivételével) 
lehetne a gyermekistentiszteleteket templomban s a mind-
kétnemü gyermekek jelenlétében tartani meg. 

(A gyermekek nemük szerint összegyűlnének volt 
tantermükben s onnan indulnának s mennének kettőssor-
ban a templomba.) 

Lehetne bizonyára, csak akarni kellene! 
Ha a valláserkölcsi élet ébrentartása és nemesbíté-

sére hasznos és szükséges is a káté- és bibliamagya-
rázat: akkor nincs értelme annak, hogy csak vasárnap 
délután, vagy épen köznap tartatik, a mikor mindenütt, 
de mindenütt a világon kevesebben látogatják az Isten 
házát, mint a mennyien vasárnap délelőtt látogatják azt. 

Tehát tartassék a káté- és bibliamagyarázat minden-
kor (mikor t. i. sor kerül rá) csak vasárnap délelőtt. 
Vasárnap délután s ha lehetne csütörtökön délelőtt is 
pedig tartassanak gyermekistentiszteletek. 

Sőt lehetne úgy is közvetítni a dolgot, hogy az a 
tanítás, a mit a gyermekek előtt tart a lelkész, annyiszor, 
a mennyiszer, épen káté- és bibliamagyarázat legyen, csak-
hogy nem a »Varjú« hangján ám, hanem olyan hangon, 
a mit a gyermek füle s esze is bevesz, befogad minden 
erőltetés nélkül. 

Ez lenne a leghelyesebb minden bizonynyal, mert 
hiszen a vasárnap délutáni, sőt a csütörtök délelőtti isten-
tisztelet látogatói is úgyis második gyermekségre jutott 
öregek túlnyomó részben. 

Legyen így, vagy legyen másként, csak tartsunk 
gyermekistentiszteleteket, mert ezek tartása az az iskola, 
a hol jó házi istentisztelet-vezetőket lehet képezni. Ilyenek 
nélkül pedig a házi istentisztelet tartása sem felel meg 
nagy feladatának, fontos rendeltetésének. 

De úgy tetszik, mintha hallanám, ennyi beszéd után, 
azon megjegyzést, miszerint a házi istentisztelettel csak 
a nazarénizmus és baptizmus befogadására készítjük a 
talajt a valláserkölcsi élet széles mezején, mert hiszen 
épen a nazarénusokat és a baptistákat nem elégíti ki a 
templomi közistentisztelet; ők tartanak házi istentiszteletet. 

Ez a megjegyzés helyesnek látszik első tekintetre. 
De én megfordítom az okoskodást és azt mondom: ha 
meghonosítjuk híveink köd a házi istentiszteletet: akkor 
a nazarénizmus és baptizmus terjedését akadályozzuk 
meg; mert az olyanok, a kik épen a házi istentisztelet 

tarthatása céljából hagyják most oda templomainkat s 
templomainkkal együtt hitfelekezetünket is: nem teszik 
ezt, ha mint hitfélekezetünkhöz tartozók is végezhetnek 
s tényleg végeznek is házi istentiszteletet. 

A különbség csak az lesz, hogy akkor beéri kiki 
azzal, ha a maga lakhelyén, a maga szobájában, saját 
családja körében végzi a házi istentiszteletet, az éneklést, 
imádkozást, a biblia s a valláserkölcsi tartalmú könyvek 
olvasását s emiatt, vagyis azért, hogy házi istentiszteletet 
végezzen, nem is gondol arra, miszerint a szomszédba 
menjen, avagy eg'y »közös ház« építtetésének költségeihez 
Ő is járuljon, szóval nem veti meg, nem hagyja oda a 
közistentisztelet tartásának egyedül illetékes és méltó he-
lyeit, a templomokat. 

Próbáljuk meg! 
Csak bátran előre, honosítsuk meg a házi isten-

tiszteletek s gyermekistentiszteletek tartását s ez által 
képezzünk jó házi istentisztelet-vezetőket! 

Ajánlom az itt felvetett eszméket, igazságokat, lel-
késztársaim nagybecsű figyelmébe, a kiket ünnepélyesen 
felhívok az ezen cikk tartalmát képező főtárgy feletti ko-
moly és higgadt eszmecserére. 

Ágya, 1894. okt. 2. 
Nagy Sándor, 

evang. reform, lelkész. 

T Á R C A . 
Az asszony hivatása. 

Két beszéd, Monod Adolftól. Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsanna 
nőegylet alakuló gyűlésén. 

Az Úr Isten pedig ezt is mon-
dotta vala: Nem jó az embernek 
egyedül lenni; szerzek neki segítőt, 
mely mindenkor ő előtte legyen. 

I. Mózes, II. 18. 

Szeretett testvéreim! Ha ma hozzátok fordulok, kedves 
női hallgatóim, azért semmi oka sincs neheztelni hallgatóim 
azon másik részének, a melynek beszédeim rendszerint 
szánva vannak. Hiszen, ha az asszonyoknak beszélünk 
és az ő befolyásukat megszentelni törekszünk, a férfiak 
érdekében is beszélünk. Igen befolyásukat. Mert, bár a 
teremtő megtagadta tőlök azt a fölényt, melyet az erős a 
gyenge fölött gyakorol, de ezzel szemben adott nekik oly 
befolyást, a melylyel a gyenge, a legtöbb esetben, az erősre 
hat és a melyet az önként elvisel, föltéve, hogy ez külső-
ségekben nem nyilatkozik* Merem állítani, hogy a leg-
nagyobb befolyást a földön, jóban és rosszban, az asszonyok 
tartják kezökben elrejtve. A történet velem együtt ugyan-
ezt bizonyítja, ha mindjárt nem ismeri is el mindig a 

* Ez nemcsak a társadalmi vagy családi körben van így, 
de a szellemi életben is.„.Többnyire nem a kiváló szellemek bírnak 
az egyszerűbbekre befolyással, de megfordítva. Ez ellentétesnek 
tetszik, de tüzetesebb vizsgálat után, a tapasztalás, e föltűnő állítást, 
igazolni fogja. 



történet írója: akár azért, mert nem ismerte fel mindig 
a titkos rugót, vagy pedig mert kímélni akarta egyik vagy 
másik rész hiúságát. Kutassatok csak az elmúlt századok 
történetében; semmi sem különbözteti meg jobban az ősi 
durvaságot az erkölcsi finomságtól, az ókort a közép-
kortól, ezt az újkortól, a nyugatot a kelettől, mint az 
az asszony állása. Ki ne tudná p. o. hogy ezen egy szó-
nak, egy- vagy többnejűség mily mély befolyása volt a 
népek sorsára és erkölcseire? Figyeljétek csak meg most 
hogyan van az életben: nem foglalja-e el most is az asszony 
azt a helyet, a melyet a költő Agrippina asszonynak a 
szenatusban szánt: »A függöny mögött láthatatlanul és 
mégis jelen van«. Amint asszony által furakodott be egy-
kor a sátán az ártatlan emberiség közé, úgy asszonyra 
vezethető vissza, a legtöbb esetben, minden bűn és nyo-
mor, mely e világon pustztit, mint gyűlölet, bosszű, háború-
ság, öngyilkosság, párbaj, gyilkosság, harc és háború. És 
viszont mint a hogy asszony által jött a Megváltó az 
elveszett emberiség közé, úgy majdnem mind azon gondo-
latok és művek, melyek felemelik és megvigasztalják az 
emberi nemet az asszonyoktól erednek: ú. m. a szent 
lelkesedés, kegyes intézmények, könyörületes hagyományok, 
az odaadó szeretet és a magasztos áldozatok. Nem ezért 
ábrázolta-e a költészet és képzőművészet is az erkölcsi 
hatalmakat asszonyalakokban? Sőt még a példabeszédek 
könyvében is két asszony ábrázolja azt az irányt, mely a 
világot megosztja.* Az emberiség legmagasabb érdekeit 
szolgáljuk, a midőn az asszony e csodálatos befolyásának 
üdvös irányt adunk, a mennyiben vele együtt igyekszünk 
kikutatni az Ür által neki szánt hivatást. 

A ti hivatástok alatt, kedves hallgatónőim, a ti külön 
női hivatástokat értem. Mert van a férfiakkal közös-
hivatástok is. Isten az embert saját képére teremtette, de 
azt a képet a bűn elhomályosította és csak az Ő Fia 
nyitotta meg; ezt a képet mint az Ő igaz képmását a földön 
megdicsőíteni: ez a közös hivatás. A mint e szempontból 
nincs különbség zsidó és görög, szabados és rabszolga 
közt: úgy egyformán hivatása ez a férfinak mint az asz-
szonynak »mert mi mindnyájan egyek vagyunk a Jézus 
Krisztusban«1 De e közös hivatáson belől, melynek első 
célunknak kell lenni, vár rátok még egy külön, a ti saját-
ságaitoknak megfelelő hivatás is; de ne számítsatok arra, 
hogy a világ ezen hivatásra titeket megtanít, mert ő ezt 
soha sem ismerte fel; a mennyiben azt a kérdést, a mely 
benneteket érint vagy saját önzésének kicsinyes mértékhez 
vagy a ti hiúságtokhoz szabta. Nézzük, hogy szól e tárgy-
ban az írás: Isten Igéje, a mely mindenek felett az egy 
szükséges dologgal foglalkozik, mellesleg megoldja mind 
ama nagy kérdéseket, melyek az emberiséget érintik, mert 
a midőn a tanításhoz példákat kapcsol, mindenek felett 
józan ítéletet mond. (1. Kor. 2. 14.) 

Felnyitom a bibliát Mózes első könyvének első lapjai-
nál, melyet jellemzően neveznek Genesisnek (azaz eredet), 
mert minden dolgok titkát, eredetének megvilágításával 

* Példb. 7—8 ellenében és 9. 13—18 ellénében. 

fejt meg és eredeti egyszerűseggel magyarázza a teremtés 
mélységes bölcsességét. Itt mindjárt, azon rövid szók után, 
a melyekkel Isten még az ember teremtése előtt, az em-
beriség általános hivatását kijelenti: »Teremtünk embert 
a mi ábrázatunkra és a mi hasonlatosságunkra*, találunk 
még egy helyet, melyben hasonlóképen az asszony külön 
hivatását is megjelöli kijelentvén: »Nem jó az embernek 
egyedül lenni; szerzek neki segítőt, a ki mindenkor ő 
előtte legyen*. Ez minden asszonynak szól, nemcsak a 
férjes asszonynak. Mert Éva nemcsak az első ember fele-
sége, ő egyátalában az első asszony, ki egész nemét kép-
viseli ; mint a hogy Ádám képviselője az egész férfinem-
nek. Induljunk ki azért azon gondolatból, mely az asszony 
teremtésének alapjául szolgált és vezéreljenek minket az 
Úr által ihletettek beszédei, melyeket az ó- és újszövet-
ség könyveiből merítünk, mert hisz maga az Úr vezérel 
bennünket s hiszem, hogy ha meghallgatjátok fejtegetései-
met arról, hogy az Úr mit kiván tőletek/ saját szivetek 
fogja érveimet kiegészíteni és arra a kijelentésre fog buz-
dítani: »Igen, ilyen akarok lenni, ezt akarom cselekedni!« 

»Nem jó az embernek egyedül lenni*. Dacára annak, 
hogy Ádám Isten minden adományaiban bővelkedik, mégis 
hiányzik neki valami, maga sem tudja, talán csak sejti, 
hogy mi, »egy segítő, ki mindenkor előtte legyen*, ki 
nélkül a föld, rá nézve, kietlen pusztaság, a paradicsom 
sivatag. Természete arra, hogy egymagában elégült legyen 
tűlközlékeny, társ után vágyik, ki neki támasza és egy-
úttal kiegészítője legyen; csak félig él, míg egyedül él. A 
gondolkodásra, szóval való közlékenységre, szeretetre lévén 
teremtve, lelke egy hasonló lélek után sovárog, hogy gon-
dolkodását élesíthesse és tisztázhassa; mert különben 
szavai szomorűan elvesznének a pusztában, minden felelet 
helyett, legfölebb visszhang adná vissza tökéletlenül szavait; 
szeretete pedig, én-jén kívül más tárgya nem lévén, sivár 
önzéssé fajulna. Röviden egész lénye egy másik lény után 
vágyódik, de hiába, mert hozzá »nem talált vala hasonló 
segítőt«. A látható teremtmények, melyek körülveszik, na-
gyon alatta állanak, a láthatatlan Lélek meg, ki őt terem-
tette oly magasztos és oly elérhetetlen, hogy lehetetlen 
egész életét hozzája kapcsolnia. Ekkor teremté az Úr az 
asszonyt és ezzel oldotta meg a nagy talányt. Im előtte 
áll, az a másik lény, mely után vágyott; hasonló hozzá 
és még sem ő maga. Az asszony a férfinak segítő társa, 
kit Isten adott neki, hogy életét szépítse és kettős értékűvé 
tegye az által, hogy azt véle megosztja. Az asszony ere-
deti hivatása, a szeretet hivatása. 

Ennek a hivatásnak felel meg azon állás, melyet 
Isten neki kijelölt. Nem alárendelt ez állás: mert az asz-
szony nem csak segítője, de egyúttal hozzá hasonló társa 
a férfinak; mellette kell állania, mint hozzá hasonlónak, 
mert csak is így lehetett oly segítő társa, mint a milyenre 
szüksége volt. Ha állása mégis függő és alsóbbrendű, oka 
ennek az, mert az asszony a férfi után, a férfiért és végre 
a férfiből teremtetett. Ez utóbbi megmond mindent. A 
férfiből vétetett: ^csontjából vett csont, testéből vett test« 
vele oly szoros összefüggésben van, hogy meg nem aláz-



hatja őt anélkül, hogy egyszersmind maga magát is meg 
ne alázza. De egyúttal a férfiből vétetvén, neki köszöni 
életét és nevét, melyet hord. Milyen joggal, azt mondhat-
nám, milyen szivvel vitathatná azért tőle az elsőséget? 
Állását tehát már a természettől a megadás jellemzi. 

Az asszony rendeltetése férjét szeretni és szeretet-
teljes megadással állani oldalán. Ez rendeltetése és állása, 
mindkettő ugyanazon tényekből folyik s ugyanazon elvek-
ben találja magyarázatát, mindkettő annyira az asszony 
fogalmaiban gyökerezik, hogy ama megadás fogalmában 
benne van az asszony igaz akarata és saját becsülete is. 

Mózes ilyetén magyarázatát Pál apostoltól tanultam. 
A Korinthusiak figyelmét felhívja az asszonyok helyzetére, 
midőn nekik meghagyja, hogy asszonyaik födetlen fővel 
se ne imádkozzanak, se ne jövendöljenek. (I. Kor. 11. 
1—13.) Nem magyarázza bővebben az asszonyi szeretet-
nek hivatását; csak röviden jelzi szavakkal »az asszony 
teremtetett a férfiúért*. Hallgassátok csak tovább, hogy 
mint tanítja az asszonyt arra az alázatosságra, mely meg-
illeti: »Akarom pedig, hogy ezt tudjátok, hogy a Krisztus 
minden férfiúnak feje; az asszonynak pedig feje a férfiú, 
a Krisztusnak pedig feje az Isten. A férfiú Istennek képe 
és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége. Mert nem 
a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a 
férfiúért*. Nem egy értelmű ezen tanítás azzal, melyet épen 
a Genesisből magyaráztam? Az apostol azonban oly szi-
gorral hangsúlyozza e parancsolatot, mely más szájában 
nem illenék; a függőség általános fogalma helyében, a 
melyet énhasználtam, ő az alárendeltetés fogalmát használja. 
Ebből következik, hogy »kell az asszonynak fején lenni a fér-
fiú hatalmának bizonyságának, az angyalokért« kik megfigye-
lik. hogy e földön és kiváltképen a templomban mi tör-
ténik. A férfi, kinek teremtése a nagy teremtés munkájá-
nak, melyet az angyalok kara dicsőít, egy részét képezi; 
a férfiú, ki Isten képét és dicsőségét ábrázolja. Teremtő-
jének azzal tartozik, hogy emelt fővel néz a világ sze-
mébe. Ellenben az asszonynak, kinek teremtése, csak később 
határoztatott el és mondhatnám valamely családi esemény-
nek tekintendő, az a kötelessége, hogy mint a férfi dicső-
sége földünk aránylag szűk keretében mozogjon, mint egy 
szerény hitvestárs saját házának bensejében. Az apostol 
véleményének élét még fokozza, ha tekintetben veszszük 
azt, hogy ezen itt adott utasításai csak kiváló helyzetek-
ben lévő asszonyoknak szólnak, mert csak kivételes körül-
mények között képezhette az asszony hivatását, hogy fér-
fiak előtt jövendöljön vagy imádkozzék. Istennek azonban 
hatalmában van, bizonyos áltála felállított rendet meg-
változtatni, hogy néha egy asszonyt a férfi kedvéért ki-
emel azon körből, melyet neki előírt, akár azért, hogy 
jövendöljön, mint a korinthusi asszonyok vagy Filep dia-
kónus négy leányát, avagy mint Lemnel király anyját ;* 
akár azért, hogy egy nép felett ítéljen, sőt hogy egy had-
sereget vezéreljen, mint Debora. ** Ilyen esetben az asz-

* Apóst. cs. 21—9. Péld. 31. 13. 
** Birák 4, 5. 

szonynak csak engedelmeskednie kell és megáldatik az 
ő engedelmességéért. ^Dicsértessék pedig minden asszo-
nyok felett Jáhel s mindensátorban lakozó asszonyok felett 
áldassék.* * De még ilyen kiváltságos körülmények között 
is, az ebből származó munkásságot kivéve, maradjon Pál 
apostol szerint az asszony mindég igazán nőies, ne felejtse 
el, ő a férfi ékessége és húzódjék vissza a világ szemei 
elől, ha mindjárt lelkesedésében hivatva érzi is magát a 
férfiaknak tanácsokat adni. 

Ilyen volt a teremtés eredeti rendje. 
(Folyt, köv.) Szilassy Aladdrné. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházi értekezlet meg-
alakulása. 

Megtörtént. Csendben, zajtalanul, de komoly érdek-
lődéssel s mondhatni, lelkes hangulatban megalakult Duna-
melléken is az egyházi értekezlet okt. 30-án. Nem voltunk 
sokan, kik megalakítottuk, a Lónyay-utcai főgimnázium 
dísztermében kényelmesen elfértünk, de a megjelentek 
lelkét az a meggyőződés hatotta át, hogy jó munkát 
végeztek s oly szellem megmozdulálásának voltak tanúi, 
melynek nagy jövője van. 

A mintegy 100—110 főnyi közönség soraiban olt 
voltak világi részről: gróf Tisza Lajos, Szilassy Aladár, 
Antos János, Cseh Ervin, gróf Ráday Gedeon, Vécsey 
Tamás, Darányi Ignác, Ádám András, Biberauer Tivadar, 
Bernáth István, Kasics Péter, Szőts Albert, Hegedűs István, 
ifj. Eötvös Károly, Komáromy Lajos, Török Árpád, Túróczy 
Adolf, Csíky Kálmán, Parragh Béla stb., a lelkészek közül 
Szász Károly, Baksay Sándor, Sziládi Áron, Koncz Imre, 
Csekey István, Bocsor Lajos, Dánvi Gábor Ádám Kálmán, 
Szánthó János, Szabó Péter, Csikay Imre, Papp Károly, 
Gladischefszky Károly, Mészáros János, Tóth János, Kálmán 
Gyula, Lévay Lajos, Wenetianer Sándor, Morvay Ferenc, 
Kecskeméthy István, György László stb.; a tanárok közül 
Farkas József, Ádám Gerzson, Vámossy Mihály, H. Kiss 
Kálmán, Petri Elek, Szőts Farkas, Szabó Aladár, Mokos 
Gyula stb.; a fővárosi segédlelkészek és katekhéták stb. 

Énekkel kezdtük a gyűlést, hitbuzgósággal, énekelve: 
Jövel Szent Lélek Űr Isten! Azután Szász Károly püspök 
kenetes imájában fordultunk a kegyelem Urához, segít-
séget, áldást esdve a munkára, mely anyaszentegyházunk 
vallás-erkölcsi és társadalmi megujulását akarja előmoz-
dítani.' 

Majd Szilassy Aladár pénzügyi főbíró, e példás 
egyházi Mecenás tartott rövid elnöki megnyitót. Szavai 
keresztyén szívből fakadtak és szívhez szólottak. Krisztust 
és az ő evangéliumát kell uralomra juttatnunk a lelkek-
ben, s akkor ne féljünk a ránk következő válságos idők-
től. Krisztus és az ő evangéliuma még mindig meggyőzte 

* Bírák. V, 24, 



az ellene fordult világot s még mindig megnemesítette a 
vele tartó, öt követő világot. Tanuljunk franciaországi 
testvéreinktől, kik az 1870-iki háború borzasztó társa-
dalmi nyomorát lelkes belmissziói tevékenységgel és bámu-
latos szeretet-munkák kai nemcsak enyhíteni tudták, ha-
nem egyházukat és hitéletüket is magas virágzásra emelték 
a kitartó evangélizációval. A hitébresztés és hitápolás nemes 
munkájára hivatott egyházi értekezletet szívélyes szavakkal 
üdvözölve, az alakuló gyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv 
vezetésére Hamar István püspöki titkárt felkéri. 

Szöts Farkas theol. tanár ült ezután a felolvasó 
asztalhoz. Az »egyházi értekezletek hivatásáról« érteke-
zett. Az egyházi értekezletek egyfelől és főként arra valók, 
hogy önkénytes társadalmi tevékenység útján a templomi 
igehirdetésnek segítségére menjenek a társadalmi és iro-
dalmi igehirdetés által, másfelől meg arra törekedjenek, 
hogy a tanácsteremmel és az egyházi kormányzattal 
mintegy kezet fogva, társadalmi közremüködésökkel, kez-
deményezésűkkel, felolvasásaikkal az egyház belső és külső 
életét fejleszszék. E hiterősítő munkájokat kezdjék meg 
a családban, folytassák az iskolában, a férfiak és nők 
vallásos nevelésében, fejleszszék a vallásos sajtóban, erő-
sítsék meg a vallásos egyesületekben és gyümölcsöztessék 
a keresztyén jótékonysági intézményekben. Az értekezletek 
egyházépítő munkásságát főként az egyház anyagi erősí-
tésében, a tanítók, tanárok és lelkészek anyagi helyzetének 
korszerű rendezésében, a gyülekezetek anyagi erejének 
belső és külső segítség általi fokozásában jelölte ki. — 
Az értekezlet élénk tetszéssel fogadta a felolvasást. 

Majd a vallásos összejövetelek felett indult tanul-
ságos eszmecsere. 

Szöts Farkas rövid előadói beszédében melegen aján-
lotta ezeknek az egyes gyülekezetekben való meghonosí-
tását. Szerinte a vallásos összejövetelek Krisztusnak és 
az ő evangéliumának templomon kívüli hirdetése és ter-
jesztése, élőszóval, közvetlenséggel s a prédikációnál sza-
badabb szerkezetben. Jó hatásuk kétségtelen, mint a buda-
pesti és számos falusi és városi vallásos összejövetelek 
példája mutatja. Ajánlja ezek meghonosítását, énekkel, 
imával, eshetőleg felolvasásokkal is összekötve. A mód 
és alak, hogy miként tartassék az összejövetel, a vezető 
egyéniségétől és a közönség szükségétől függ. Másként 
evangélizálunk pl. Budapesten a Deák-téri vagy Lónyay-
utcai összejöveteleken, a hol művelt, előkelő közönség 
előtt állunk, és másként a hold-utcain, vagy a közművelődési 
egyesület összejövetelein, melyeket alsóbb rendű, iparos, 
munkás nép látogat. Másként falun, és másként kis város-
ban. A cél azonban mindig ugyanaz: Krisztust és az ő 
evangéliumát erősíteni a lelkekben, templomon kívül is 
tartandó igehirdetéssel. 

Az eszmecsere fonalát felvette először dr. Hegedűs 
István egyetemi tanár, lelkes beszédben pártolva a vallásos 
összejövetelek eszméjét; azután Wenetianer Sándor só vei 
lelkész szólott tartalmas, hithuzgó lélekkel, belmissziói 
egyesület szervezését és vándor evangélisták kiküldését 
sürgetve; majd Tóth József pestmegyei tanfelügyelő emelte 

fel tekintélyes szavát az egyházi énekkarok szervezése 
érdekében; tovább Kasics Péter miniszteri tanácsos tett 
bizonyságot a vallásos összejövetelek áldásos hatásáról 
és ajánlotta nyomós szavakban azok meghonosítását; 
dr. Kecskeméthy István paksi lelkész néhány meleg szóval 
az összejöveteli pásztorális oldalát, a hívekkel való személyes 
érintkezés előnyeit emelte ki; Lévay Lajos sárkeresztúri 
lelkész saját közvetlen tapasztalataira hivatkozva mutatta 
ki lelkes szavakkal, erős meggyőződéssel az ily össze-
jövetelek hiterősítő hatását, az egyház iránti közvetlen 
érdeklődést fokozó befolyását. 

Záradékul Szilassy Aladár elnök néhány nyomatékos 
szóval örömét fejezte ki a felett, hogy itt annyi termékeny 
eszme merült fel, s a vallásos összejöveteleket a megjelent 
tagok meleg érdeklődésébe és pártolásába ajánlva, az 
eszmecserét berekesztette. 

Az értekezlet ezután az alapszabályok megállapítá-
sára tért át. A meghívón kinyomatott tervezetet Szöts 
Farkas előadó mutatta be s indokolta nehánv szóval. Az 
értekezlet általánosságban egyhangúlag elfogadta. A rész-
letekhez hozzá szóltak: Bernáth István, a »Hazánk* felelős 
szerkesztője, Szász Károly püspök, Ádám András kúriai 
biró, Wenetianer S. lelkész stb. Pár szó kihagyásával a 
tervezet részleteiben is egyhangúlag elfogadtatott, mit az 
elnök konstatálván, egyszersmind kimondatott, hogy e 
szabályok megerősítés végett az egyházkerületi közgyűlés 
elé terjesztetnek. (A megerősítés a kerületi közgyűlés 
nov. 2-iki ülésében meg is történt. Szerk.) 

Az elfogadott rövid, egyszerű szabályzat itt követ-
kezik : 

A dunameliéki kerületi egyházi értekezlet alapszabályai. 
1. § A dunameliéki egyházkerületben a lelkészi és 

világi elem, a gyűlési és nem gyűlési tagok részvételével 
> Kerületi egyházi értekezlet« szerveztetik. 

2. §. Az értekezlet célja általában a vallás-erkölcsi 
és egyházi élet fejlesztése, különösen pedig az úgynevezett 
belmissziói és egyháztársadalmi tevékenység megkedvel-
tetése és terjesztése. 

3. §. Az értekezletnek tagja lehet bármely lelkész 
jellegű és világi egyén, a ki az értekezlet célját szellemi 
és anyagi erejével támogatni kész. 

4. §. Az értekezlet tagjai a felmerülő költségek fede-
zésére évenként tetszés szerinti önkéntes adománynyal 
járulnak, mit a titkár szed be és számadás kötelezettsége 
mellett kezel, 

5. §. Az értekezlet a rendes egyházkerületi közgyű-
lés helyén és idején felolvasásokkal, előadásokkal és eszme-
cserével összekötött tanácskozmányt tart, melynek tárgyát 
képezheti minden olyan kérdés, mely az egyházi életnek 
vallás-erkölcsi, társadalmi vagy anyagi előbbvitelére al-
kalmas. 

6. §. Az értekezlet a maga jegyzőkönyveit, indít-
ványai vagy kérelmei melléklésével az egyházkerületi köz-
gyűléshez beterjeszti; a felolvasásokat és előadásokat a 
szükséghez képest kinyomatja és terjeszti. 

7: §. Az értekezlet a kerületbeli egyházmegyék és 
körök hasonló célű értekezleteivel folytonos érintkezést 
tart fenn. 

8. §. Az értekezlet a maga ügyeinek intézésére, 
tanácskozásainak előkészítésére és vezetésére, céljának 



népszerűsítésére központi és vidéki tagjaiból 3—3 éven-
kint 30 tagú igazgató-választmányt, továbbá elnököt, 
helyettes elnököt, titkárt és jegyzőt választ. 

9. §. Az értekezlet, mint kizárólag egyházi egyesület, 
a dunamelléki egyházkerület felügyelete és védelme alatt 
áll. szervezeti szabályzatát is ez erősiti meg. 

Most aztán választásra került a sor. Szász Károly 
püspök indítványára a tisztikar közfelkiáltással egyhangú-
lag. következőkép alakíttatott meg. Elnök: Szilassy Ala-
dár, h. elnök Baksay Sándor, titkár Szőts Farkas, jegyző 
Hamar István. Az igazgató-választmányba titkos szava-
zással beválasztattak : 

a) A központból: Adám András, Csiky Kálmán, Da-
rányi Ignácz, György Endre, Hegedűs Sándor, Hegedűs 
István, Kasics Péter, Kenessey Héla, Kiss Áron, Komáromi 
Lajos, Papp Károly, Petri Elek, Szabó Aladár, Szász Ká-
roly, gróf Tisza Lajos, Vécsey Tamás. 

b) A vidékről: Alsó-baranya-bácsi traktusból' Keck 
Zsigmond, Wenetianer Sándor. Felső-Baranyaiból: Dányi 
Gábor, Morvay Ferencz. Kecskemétiből: Szánthó Elek, 
Mészáros János. Külső-Somogyiból: Décsey Lajos, Kálmán 
Gyula. Pestiből: gr. Ráday Gedeon, György László. Solti-
ból : Tóth Gábor, Hajós József. Tolnaiból: Kecskeméthy 
István, ifj. Eötvös Károly. Vértesaljaiból: Koncz Imre, 
Lévay Lajos. 

Miután Szilassy Aladár elnök a tisztikar nevében 
megköszönte a bizalmat, az értekezlet az indítványok tár-
gyalására tért át. 

Wenetianer Sándor indítványozta, hogy az értekezlet 
alakítson belmissziói egyesületet és gondoskodjék belmisz-
szionáriusok és evangélisták képzéséről és kiküldéséről.— 
Kiadatott a választmánynak. 

Kálmán Gyula indítványozza, hogy a mai ülésen 
tartott felolvasás, a gyűlés naplója, az alapszabályzat stb. 
»Évkönyv« alakjában kinyomassák. — Elfogadtatott és 
végrehajtása az igazgató-választmányra bízatott. Ezzel 
kapcsolatban. 

Szász Károly indítványozza, hogy a nyomtatás és 
terjesztés költségeire a tagok az alapszabály értelmében 
önkéntes adománynyal járuljanak; maga részéről az érte-
kezlet költségeire 10 frt évi járulékot fölajánl. — Elfo-
gadtatott s a tagok között e célra mindjárt 100 frt gyűlt 
össze. (Az adomány részletes kimutatása a nem sokára 
megjelenő Évkönyvben fog közöltetni. Szerk) 

A tárgysorozat kimeríttetvén, a közönség énekével 
(Tebenned bíztunk) és Petri Elek theol. tanár kenetes 
imájával a dunamellékiek első kerületi egyházi értekez-
lete bezáratott. 

Dr. Busticus. 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Második nap. 1894. okt. 29-én. 

Kovács Albert aljegyző referál a miniszteri rende-
letekről és hatósági átiratokról: 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter tudatj a az 
egyházkerülettel, hogy az iparos- és kereskedő-tanonc, 
valamint a közép kereskedelmi iskolákban a hit- és erkölcs-
tan tanítása heti egy órán kötelezővé tétetvén, gondoskod-

jék az egyházkerület, hogy a saját körében intézkedjék e 
rendelet végrehajtása iránt. 

A közgyűlés határozata: Utasíttatnak az illető egy-
házközségek, hogy e rendelet végrehajtásáról a saját körük-
ben intézkedjenek. 

A kereskedelmi m. kir. miniszter értesíti az egyház-
kerületet, hogy a fenhatósága alatt álló ipari szakiskolák-
ban, hol a gyakorlati tanítás elméletivel is össze van 
kötve, már az 1894/95. tanévben heti egy órán a hit-és 
erkölcstanítást kötelezővé tette. 

Azok az egyházközségek, melyek területén ilyen 
iskolák vannak, e miniszteri átirat végrehajtására utasít-
tatnak. 

Báró Eötvös Loránd értesíti kerületünket, hogy őt 
ő császári és apostoli királyi felsége vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterré nevezte ki. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a kinevezést 
és az elnökséget megbízza, hogy üdvözölje a kerület ré-
széről a minisztert. 

A kereskedelmi miniszter átiratában hívja fél egyházi 
hatóságaink figyelmét, hogy sokszor előfordul, hogy a hiva-
talos leveleket a hatóságok rosszminőségü levélborítékba 
teszik, s azok szállítás közben elromolván, a küldemény 
is megsérül. Felhívja tehát kerületünket, hogy hivatalos 
levelezéseinél erős minőségű levélborítékokat használjon, 
s azok 35 cm.-nél hosszabbak és 19 cm.-nél szélesebbek 
nem lehetnek. A mennyiben pedig küldeményeik ennél 
nagyobb méretűek volnának, azokat kemény papírba, szük-
ség esetén vászonba is csomagolván, postai csomag gyanánt 
adják fel. 

Közöltetik az egyházi hatóságokkal. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a lelkészi és 

segédlelkészi javadalmak kimutatását kéri abból a célból, 
hogy a hol a lelkészi javadalmak nem elégségesek, egyet-
értve az egyházi hatóságokkal, állam-segély útján tegye 
lehetségessé a lelkészek tisztességes megélhetését. 

Ezek az adatok a egyházközségek épen most ké-
szített leltárából közöltetni fognak az illető miniszterrel. 

Figyelmezteti a miniszter az anyakönyvvezető lel-
készeket a családi értesítőknek bélyeggel való ellátása 
ügyében 1890. május 13-án 18,818. szám alatt és 1891. 
október 16-án 46,808. szám alatt kelt intézményekre. 
Felhívja egyszersmind az illető lelkészeket, hogy a családi 
értesítő kiállításának céljait is vezessék reá, s ha esetleg 
a cél nem neveztetik meg, azt is írják reá. 

Tudomás vétel és alkalmazkodás végett közöltetik a 
lelkészi hivatalokkal. 

Kovács Albert előadó jelentése szerint a közgyűlés 
a segédlelkészek sorába bekebelezi a következőket: Urbán 
Dezső záhonyi s.-lelkészt, Balcsay Árpádot, Erdélyi Andrást, 
Kiss Zsigmondot, Horváth Józsefet, Kovács Ferencet, 
Kovács Emilt, Dézsi Lajost és Beör Kálmánt. 

Ugyancsak Kovács Albert előadó referálása szerint 
ajánlja a közgyűlés az egyházközségek figyelmébe DicsŐffy 
József debreceni lelkész »Evangéliumi elmélkedések« című 
munkáját, továbbá a Hornyánszky cég kiadásában meg-
jelent következő műveket: Kenessey Béla: »A biblia női 
alakjai*, Szabó Aladár: »Lelkiharmat*, valamint Jámbor 
Lajos »Jézus élete«, megannyi a lélek épülésére szolgáló 
munkát. 

Napirend szerint a tanügyi bizottságok jelentése 
következett. 

Kenessey Béla a theologiai választmány jelentését 
terjeszti elő. Felolvassa Petri Elek volt theologiai igazgató-
nak a budapesti ref. theologiának 1893/94. évi állapotáról 
szóló részlet jelentését. Előterjeszti, hogy Márton Lajos 
ref. s.-lelkész folyamodott a theologiai magán tanári vizsga 



letevésért, az új szövetseg exegesist és praktika theologiát 
választván tantárgyaiul. 

A közgyűlés a vizsgáló bizottságba az elnökségen 
és a theologiai tanári karon kívül Szilády Áron, Ádám 
Kálmán és dr. Vécsey Tamás gyűlési tagokat küldte ki. 

Felolvastatott a theologiai konviktus költségelőirány-
zata, mely körülbelül 100 irtnyi felesleget mutat. Helyben -
hagyatott. 

Előadó felmutatja a budapesti ref. theol. tanári kar 
jelentését a tanári gyám- és nyugdíj-ügyről. 

A közgyűlés ezt a holnap 12 órakor összeülendő 
ama bizottsághoz utasítja, mely a theol. választmány és 
a jogi bizottság összes tagjain kívül a különböző taninté-
zetek egyházkerületi képviselőiből fog ebben az ügyben 
megalakulni és összeülni. 

Csilléry Benő olvasta a kecskeméti jogakadémia 
állapotáról szóló évi jelentést, melyben élénk színekkel 
festi az akadémia tanügyeinek hanyatlott állapotát. Hogy 
a tanulók nagyrészben szegénysorsúak lévén, kenyérkere-
setre vannak utalva. így történik aztán az, hogy az elő-
adás idejét ügyvédi irodában, vagy más elfogultságban 
töltik. Természetesen a tanulást is elhanyagolják. 

A közgyűlés megbízza az igazgató-tanácsot, hogy 
tegyen javaslatokat, hogy miként szüntethetők meg e bajok. 

Felhívja továbbá a jelentés a közgyűlés figyelmét 
arra a sajnálatos körülményre, hogy a tanári fizetés felette 
csekély lévén, a jogakadémiai tanárságra az arra hiva-
tottak és tudományosan készültek nem pályázhatnak, és 
így azokat oly fiatal erők szokták elnyerni, kik nem anv-
nyira hivatásból, mint inkább a joggyakornoki évek elke-
rülése céljából igyekeznek ez állásokra. így aztán a tanügy 
kárára a tanári kar folytonosan változik. Rendezendő 
volna tehát a jogakadémiai tanárok fizetése oly formán, 
hogy az legalább a kecskeméti törvényszéki birák fizeté-
sét megüsse. 

A közgyűlés e tekintetben is javaslatot kér az igaz-
gató-tanácstól. 

A középiskolai szakosztály jelentését Kálmán Gyida 
előadó terjesztette elő. Felolvassa a tanári karban történt 
változásokat. Halasi igazgatóvá Gaál Eridre, kecskeméti 
igazgatóvá pedig Katona Mihály választatott. Majd az 
adományozásokról és a miniszteri rendeletekről referál 
részletesen. Rámutat arra a szomorú körülményre, hogy 
gimnáziumaink egy részénél a tanári pályázatok meddők 
maradnak. így aztán az illető tanszéket vagy nem töltik 
be és terhét a tanárok maguk között osztják meg, vagy 
ha betöltik is, az nem arra egészen képesített emberrel 
történik. És ez a jelenség jövőben még növekedni fog. 

Az egyházkerületi közgyűlés Szilassy Aladár és Szi-
lády Áron felszólalása szerint ily értelemben határoz: 
Felhivatnak az illető fentartó hatóságok javaslattételre, 
hogy miféle eszközökkel lehetne fokozni a tanári fizeté-
seket, hogy azok a kor kívánta szinvonalt elérjék. A gyűlés 
a maga részéről utasítja a számszéket, hogy mutasson 
rá azokra a forrásokra, melyekből a szegényebb gimná-
ziumokat segélyezni lehetne. 

A rendtartási és fegyelmi szabályzatot, melyet a 
tanügyi bizottság már elkészített a közgyűlés elfogadja, 
s annak életbeléptetését elrendeli. 

Végül felhívja a középiskolai szakosztály jelentése 
a közgyűlésnek figyelmét arra a körülményre, hogy a 
theologiát is végzett tanárok száma gimnáziumainknál 
folyton csökken. Szükséges volna tehát, hogy a közgyűlés 
a vallástanári tanszékek felállítása iránt intézkedjék, a 
mint ez bizonyos tekintetben Budapesten már megtörtént. 

A közgyűlés felhívja az illető középiskolák fentartó 
hatóságait, hogy az erre vonatkozó adatokat küldjék be, 

illetőleg mutassák ki a maguk részéről, hogy mennyivel 
járulhatnak e hiány megszüntetéséhez. 

A népiskolai szakosztály előadója Báthory Dániel 
volt. Ki először is H. Kiss Kálmánnak e tisztről való le-
mondását terjesztette elő. Majd az egyes törvényhatósá-
goknak, miniszteri rendeleteknek népiskolákra vonatkozó 
intézkedéseiről tesz jelentést. Megemlíti, hogy a tanító-
egyesület elnöksége felírt egyházkerületünkhöz, hogy a 
tanítóállások megüresedése alkalmával előfordulni szokott 
leszállítását a tanítói fizetéseknek a maga körében aka-
dályozza meg. 

A közgyűlés kijelenti, hogy erre eddig is ügyelt és 
ezután is ügyelni fog annyival is inkább, mert ez a meg-
állapított díjlevelek mellett alig lehetséges. 

Végül megemlíti a jelentés, hogy a közoktatásügyi 
miniszter értesíti kerületünket, hogy az eddig használat-
ban volt gyarló minőségű iskolai irkák helyébe szakértői-
leg megállapított papírból készült füzetek fognak forgalomba 
hozatni. 

A gyűlés elrendeli azoknak használatát. 

Harmadik napi ülés, okt. 30-án. 

Napirend szerint a közalapi segélykérvények tárgya-
lásához kezdett a gyűlés. Kenessey Béla theol. tanár gon-
dos előadói jelentését a gyűlés csaknem változtatás nélkül 
fogadta el. 23 egyház és 7 lelkész folyamodott segélyért. 
Ajánltatik egyházaknak összesen 1480 frt, lelkészeknek 
340 forint. Összesen 1820 frt, tehát 240 forinttal kevesebb, 
mint a mennyit a konvent egyházkerületünk részére tavaly 
megszavazott. 

Ugyancsak Kenessey Béla előadásában tárgyalta a 
gyűlés az alsó-baranya-bácsi egyházmegye közalapi bizott-
ságának felebbezését és Halas város kérvényét is. Az 
alsó-baranya-bácsi közalapi bizottságnak Újvidékre és 
Mohácsra kirótt közalapi adóját a gyűlés törvényszerűnek 
találta és ezért helyet adott a bizottság felebbezésének. 
Halas egyházközség az iránt kérvényez, hogy a közalapi 
adóját ezután 5 kros általányban fizethesse. Előadó az 
egyházközség e kívánságát törvényszerűnek tartja, de a 
közalap érdekében kívánatosnak tartaná, hogy Halas ed-
digi adóját (mintegy 580 frt, míg az 5 kros általány sze-
rint csak 455 frtra van kötelezve) fizesse; de a közgyűlés 
Szilády Áron és Szász Károly felvilágosításai után Halas 
kérelmét teljesítette. 

Ezután felolvastatott a segélyosztó bizottság jelen-
tése, melyet a közgyűlés azokkal a tételekkel fogadott el, 
melyek a »Különfélék*-ben olvashatók. 

Végül a helyettes és segédlelkészek elhelyezéséről 
szóló jelentés erősíttetett meg a »Különfélék*-ben olvas-
ható sorrendben. 

A tiszántúli egyházi értekezlet alakuló 
gyűlése. 

Debrecenben tartottuk okt. 3l-én. Az alkalom és a 
hely nagyon szépen volt megválasztva, együttesen mind-
kettő lelkesedésre indíthatta a szíveket A lelkesedés azon-
ban csak mérsékelten nyilatkozott, főleg a világi elemnél, 
melynek buzgó részvétele nélkül pedig alighanem zátonyra 
jut minden evangélizáló kísérlet. Hisz a papok csak meg-
jelentek oly tekintélyes számban, 'a minőt — tán nem 
mondunk sokat — a zsinat óta még nem látott Debrecen. 
Megközelítették a 200-at. Egyes egyházmegyék, mint 
pl. a beregi, f.-szabolcsi, szatmári egész rajokat bocsátottak, 
de általán minden traktus több lelkész tagjával volt kép-



viselve, innen-onnan kurátor uraimék is beszállingóztak. 
De a művelt világi elemből csak egy-egy főpolcra helyhez-
tetett vagy egy-egy kiválóan buzgó egyháztag jelent meg. 
Szinte űjjra szedhetők: gróf Dégenfeld József, Simonffy 
Imre, Márk Endre, dr. Medve Kálmán, Lengyel Imre, Széli 
Farkas (Debrecenből), Kovács Ferenc, dr. Imre József 
(Hódmezővásárhelyről), dr. Várady Zsigmond három társával 
(Nagyváradról), Újfalussy Béla, Mezőssy Béla (F.-Szabolcs-
ból s még egynéhányan. 

Már az ismerkedési estélyen (HO-án a Bikában) 
látszott, hogy csak a papok és a papi jellegű tanárok 
fekete serege üdvözli egymást testvéri szent csókkal és a 
régi szép idők boldog felemlegetésével. Alig egy-két világi 
ember sietett az új aerát jelentő idők előestéjén kölcsönös 
eszmecsere közben új gondolatokkal termékenyíteni meg 
lelkét. Hanem a kik megjelentek, azok aztán benyújtották 
a barátságos ismerkedést messze a sötét éjszakába, hogy 
annál fényesebb legyen a jövő képe, melyet magyar ref. 
egyházunkról maguknak édes szeretettel rajzolgattak s a 
mely egy-egy leikes tósztban (Lukács Ödön, Kiss Áron, 
K. Tóth Kálmán, Balogh Ferenc, dr. Várady Zs., Csák 
Máté), mint tündöklő üstököscsillag, kikigyuladt egy-egy 
percre. 

Másnap, okt. 31-én, reggel 9 órakor, megszólaltak a 
nagy templom harangjai s ünnepre _ hívtak minden igaz 
ref. magyar embert. Meg is telt az Úrnak háza csaknem 
szorongásig. Ott volt az összes kollégiumi ifjúság, az 
ev. ref. felsőbb leanyiskola növendékei, sok hölgy s a 
férfiak közül is számos minden rendű és rangú egyháztag. 
Az orgona a 37-ik dicséretet intonálta, midőn a püspök-
kel élén megjent papi díszben a lelkészi kar. Megkapó 
látvány! íme mennyi harcosa van a Krisztusnak! Az 
ünnepi hangulatot emelte a főiskolai énekkar részvéte, 
mely két darabot adott elő prédikáció előtt (Isten, ki 
téged . . .) és után (Erős vár a mi Istenünk). A prédiká-
ciót Dicsöfi József tartotta Máté XIII. 51 — 52. v. alapján 
és beszélt a lelkészek minőségéről s hivatásáról. Beszélt 
nagy tudománynyal, de itt-ott messze menve, mint példá-
nak okáért annak a fejtegetésével, miért nem kívánták 
a debreceniek, hogy az unitáriusok a Prot. Irodalmi Társa-
ság tagjai legyenek? Azt mondta, türelemből. Áttért az 
egyházpolitikai javaslatokra is, főleg két irányban nyil-
vánítván aggodalmait: a felekezetnélküliséget és a gyerme-
kek vallását illetőleg. Az egész beszéd hatalmas konstrukció, 
az az egy baja mégis meg volt, hogy csak a papoknak 
szólott és nem vette tekintetbe, hogy az értekezlet épen 
az egyetemes papság elvét proklamálta, tehát szónoknak 
is a hivők egyeteméhez kellett volna szólnia. 

Az értekezlet — templomozás után — a főiskola 
dísztermében folyt le, melynek karzatát az akadémiai 
ifjúság s néhány városi hallgató foglalta el, lent pedig a 
reménybeli tagok sokasága hullámzott. Érdeklődéssel ki-
sérték, főleg a tanácskozás kezdetét, a főiskola tanárai 
is, néhány azonban közülök mindvégig híven kitartott. 
Lukács Ödön, mint ideiglenes elnök, lelkes és tartalmas 
beszédben üdvözölte az értekezletet s fejtegette annak fel-
adatait szegény, árvaügy, nőnevelés. Megemlékezett októ-
ber 31-ének jelentőségéről. Rámutatott a vallásos közöny 
okaira, buzdított a belmisszióra s végül tanúságos kriti-
kát gyakorolt az egyházpolitikai javaslatok felett. Indít-
ványára ideiglenes jegyzőkül megválasztattak: Görömbei 
Péter, Piki Károly, aztán köszönetet szavaztak Dicsöfi 
Józsefnek és a vendéglátó debreceni egyháznak. 

Görömbei Péter visszapillantást vetett az egyházi 
értekezletek történetére, melyek nyomai már századokkal 
előbb feltalálhatók, de kialakulásuk csak a 40-es években 
történt. Ezután ajánlotta elfogad asra a bizottság által ké-

szített alapszabálytervezetet, mely fölött hosszabb vita in-
dult meg. Végül általánosságban a tárgyalás alapjául 
elfogadták. A részleteknél többen tettek módosításokat. 
Az eszmecserében különösen Zoványi Jenő, Ferenczi 
Gyula, Széli Kálmán, Garzó Gyula, Balogh Ferencz, 
Szeremley Sámuel vettek részt. A módosítások következ-
tében a tisztikart két elnökre, egyházi és világi, két al-
elnökre, négy jegyzőre, egy pénztárnokra és 60 választ-
mányi tagra, mely egyharmad részben nőkből áll, egészí-
tették ki. Csak ezután ejtetett meg a tisztviselők válasz-
tása — közfelkiáltással. Elnökök lettek: Lukács Ödön, 
egyházi, Kovács Ferencz kir. tanácsos, hódmezővásárhelyi 
birtokos világi; alelnökök: Balogh Ferencz egyházi, Si-
monffy Imre, debreczeni polgármester világi; jegyzők : 
Görömbei Péter, Biki Károly egyházi, Újfalussy Béla, 
dr. Baczoni Lajos világi részről. Pénztárnok: Zsigmond 
Sándor, h.-szoboszlói lelkész. Választmányi tagok: 

a) Nők: Tisza Kálmánné, özvegy Hegyi Mihályné 
(Debrecen), Kiss Áronné (Debrecen), báró Podmaniczky 
Gézáné, Újfalussy Sándorné, özv. Révész Bálintné (Deb-
recen), gróf Ráday Gedeonné, Gencsy Albertné, gróf Dé-
genfeld Gusztávné, herceg Odeskalchy Gvuláné, gr. Károlyi 
Tiborné, özv. Szabó Lajosné (Debrecen), Bay Ilona (Deb-
recen), Kovács Ferenczné, Ritoók Zsigmondné, özv. Veres 
Sándorné, Válvi Jánosné, Simonffy Imréné (Debrecen), 
Medve Kálmánné (Debrecen), gr. Vay Ádámné. 

b) Férfiak, egyházi részről: Kis Áron, Szabó János, 
Szeremley József, Szeremley Sámuel, Széli Kálmán. Garzó 
Gyula, Nagy István, Soltész János, Soltész László, Joó 
István, Kis Albert, K. Tóth Kálmán, Szabó Károly, Sütő 
Kálmán, Tóth Sámuel, Némethy Lajos, Dávidházi János, 
Szarka Boldizsár, Csiky Lajos, Dicsöfi József. 

c) Világiak: Márk Endre, Széli Farkas, gróf Dégen-
feld József, Rásó Gyula, dr. Hajnal István, Vályi János, 
dr. Imre József, Armós Bálint, dr. Farkas Antal, Horthy 
István, Ritoók Zsigmond, Thaly Kálmán, Tisza Kálmán, 
dr. Kovács Sándor, dr. Várady Zsigmond, Urai Imre, 
Izsaák Dezső, Szőllőssv Antal, Újfalussy Sándor, György 
Endre. 

Mindezek fényes nevek, de közöttük az espereseken 
és gondnokokon kívül alig-alig találkozunk másokéval. 
Nem jobb és az ügyre nézve nem eredményesebb lett 
volna-e már a túlontúl elfoglalt esperesek és gondnokok 
helyett mások vállaira is rakni a gyönyörűséges teherből 
s így többeket vonni be szorosabban egyházi életünk 
munkakörébe ? Én azt hiszem, igen! 

A programm többi pontja ebéd utánra maradt. Az 
érdeklődés megcsappant, a tagok megfogyatkozának — 
szokás szerint. Délelőtt alig lehetett helyhez jutni, dél-
után már egész üres széksorok kinálkoztak'a kényelmes hall-
gatásra. Tán a debreceni egyház gazdag traktája (250 
teríték az Angol királynőben) marasztott sokakat, tán az 
otthon hagyott család feletti gond sírt vissza többeket — 
elég az hozzá, számban megfogytunk, de lelkesedésben 
megnőttünk. 

Biky Károly ábrándozott előttünk az ő fogékony 
és szép lelkével egy liberális, prot. szellemű politikai napi-
lapról. címe: Szabadelvüség. A papoknak elég volna egyetlen 
szaklap, a többit átkellene formálni egyháztársadalmi la-
nokká. Szervezni kellene a vidéken kisebb irodalmi körö-
ket, minő a szatmári, ehhez még négyet ú. m. nyíregy-
házi, debreceni, nagyváradi, hódmezővásárhelyi; mindegyik 
adjon ki egy-egy egyháztársadalmi lapot, mint a hogy a 
szatmári kiad. Nem szereti a Prot. Irodalmi Társaság 
tudományos kiadványait, melyeket csak a por emészt 
meg. Jobban tenné a Társaság, ha egy prot. szellemű napi-
lapot támogatna. E lap eszméjét nem helyeselték: Zoványi 



Jenő, a ki szemmellátható példákon mutatta be a prot. 
lapok szomorú sorsát és Széli Kálmán, a ki már az alap-
szabályokból is kihagvatni kívánta a hírlapok alapításáról 
szóló passzust. Ellenben pártolták dr. Imre József és Marjai 
Péter n.-létai lelkész s előbbi indítványára az értekezlet 
többsége elvben kimondta egy liberális, prot. szellemű 
napilap alapításának szükségét és az ügyet előkészítés 
végett a választmány gondjaira bízta, így aztán nem fél-
hetünk a lap létrejövetelétől, mire semmi szükség. Olvassa 
bárki, egyebek közt pl. a Debreceni Ellenőr című napi-
lapot, mely minden ref. egyházi kérdés felett vezércikkezik, 
a gyűlésekről hasábos tudósításokat közöl, egyházunknak 
legcsekélyebb eseményét figyelemmel kiséri, publikálja és 
be fogja látni, hogy ha több ilyen, már meglévő lapokat 
megnyerünk, illetve prot. kezekbe teszünk le, akkor prot. 
napisajtó alapítása nélkül célt érünk. Fiók irodalmi körökre 
sincs szükségünk. Hisz nem irodalmárkodni akarunk mi 
uraim! hanem evangélizálni a szó. az ige hatalmával. 
Belmissziói körölt felállítása hát a mi feladatunk! 

Csiky Lajos értekezésének tárgya volt: A református 
egyház helyzete az új viszonyok között s a ref. lelkész 
teendői az egyháztársadalomban. Széles látkörrel, [főleg a 
külföldi viszonyok alapos ismeretével írta meg és lelke-
sedéssel adta elő. Az egyházpolitikai javaslatokat aggódó 
lélekkel fogadja, csak a zsidók repcióját helyesli föltétlenül. 
Megkapó szinezessel rajzolta a lelkész magasztos hivatásait, 
teendőit. Kár, hogy csak általánosságban mozgott, a rész-
letekre (pedig ezekre voltunk kíváncsiak) nem terjedt ki. 
Végül három határozati javaslatot terjesztett be: 1. Tegyen 
értekezlet lépéseket az iránt, hogy az egyházkerület által 
már korábban egyházszertartási teendőink egyöntetű át-
dolgozására kiküldött bizottság az esketési agendát az új 
házassági törvény életbeléptetésének idejére dolgozza át. 
Elfogadtatott. 2. Ajánltassék a konvent figyelmébe, hogy 
a házasságok kihirdetése a templomban csak egyszer 
történjék. Ez feleslegesnek találtatott. 3 Tűzessék ki a 
jövő értekezlet tárgyai közzé: mik azok a belmissiói mun-
kák, melyeket a magyar ref. lelkészek az egyházias élet 
fejlesztésére legsikeresebben alkalmazhatnak? A választ-
mánynak adatott ki. 

Legégetőbb sebünkre akart gileádi balzsamot cse-
pegtetni Ferenczy Gyula, a ki szólt egyházaink anyagi 
ügyeiről, szólt pedig a tőle megszokott komolysággal, ala-
possággal és ügyszeretettel. Nagy hasznára volt a püspöki 
hivatal által az egyházkerület anyagi állásáról kiállított 
statisztikai kimutatás. Három módot ajánl anyagi szervez-
kedésünkre: 1. A központosítás, t. i. az egyes egyházak 
szolgáltassák be tőkéiket az egyházmegyei pénztárba, azok 
ott kezeltessenek és csak akkor adassanak ki, ha teljes 
garancia van rá. 2. Szövetkezeti alapot, az Erdélyben 
megkezdett »Községi hitelszövetkezetek« módja szerint. 
3. Az adózási viszonyok rendezését, egységes fizetési 
kulcs megalapítását személy- és birtokarányban kombi-
nálva. Végül erélyesen sürgeti a belhivatalnokok fizetésé-
nek a javítását. Ézenkívül egy egyházfentartási alap meg-
alapítását. Élénk vita után egyelőre csak abban álla-
podott meg az értekezlet, hogy illetékes helyeken teljes 
erővel sürgeti az egyház belhivatalnokainak a változott 
körülményekhez képest immár tűrhetetlen állapotának 
megjobbítását. Ennyi lett egyházunk martyrjainak sóha-
jaiból; remélhető, hogy jószándékú kultuszminiszterünk 
nem várja be, hogy e sóhajok dermesztő szelekké dagad-
janak. A gyűlést Lukács Ödön elnök lelkes szavakkal 
rekesztette be. 

Az értekezletet többen üdvözölték táviratilag, így: 
az előző nap megalakult dunamelléki egyházkerületi érte-
kezlet elnöksége, az erdélyi egyházkerületi értekezlet el-

nöksége, Szilassv Aladár és Szőts Farkas, dr. Barlha 
Béla, az Őrálló szerkesztője, Madarász Imre, karcagi lel-
kész, országgyűlési képviselő. Viszont az értekezlet üd-
vözlő sürgönyöket küldött: a dunántúli, dunamelléki és 
erdélyi egyházkerületi értekezletek elnökségének. 

Az alapszabályoknak eddig három pártoló és 101 
rendes tag írt alá, de az aláírások már csak este, keve-
sek jelenlétében vették kezdetüket s így remélhető, hogy 
e szám még megsokszorozódik. 

Alföldi. 

K Ü L F Ö L D . 

A baseli Alumneum ötven éves jubileuma. 
Mi az a baseli theol. Alumneum ? Természetesen 

egy intézet, de helyesen egy számos tagból álló családnak 
nevezhetem, melyben a szülői szeretetet a testvéri érzület 
egészíti ki. Célja és feladatahogy lehetőleg kényelmes, 
de erkölcsileg egészen tiszta otthont nyújtson oly szegé-
nyebb sorsú és törekvő theologus ifjaknak, kivételesen 
más fakultáson levőknek is, kik az egyetemes protestáns 
egyházban születtek és a baseli egyetem polgárai. A cél 
elérése és a feladat megoldása szempontjából az intézet 
vagyis család élén a Hauseltern: Hausoater és Haus-
mutter állanak, kik kötelességből ugyan, de folyton őr-
ködnek yyerm keik biztonsága felett; szigorúan elvárják 
minden egyes tagtól, hogy a házirend szabályainak föl-
tétlenül engedelmeskedjék és igéretét tartsa meg, melyet 
akkor tett, midőn az intézet küszöbét először lépte át. 
A házirend azonban csak a rendetlenkedőknek szigorú; 
sokkal szigorúbb ennél a felvételi szabályzat. A bizottság 
ugyanis azt kívánja, hogy a folyamodó — mint az egy-
ház leendő szolgája és az evangélium hirdetője — egész 
benső világát, egész lelki életét írja le és egyúttal hiteles 
orvosi bizonyítványnyal igazolja, hogy teste ép, erős, el-
bírja a fáradságot, esetleg még annyit is, a mennyit a 
hittérítés nehéz, de szép munkája követel. És ennek a 
szigornak megvan a maga jó következménye, mert az 
alumnista — ha lelke fogékony a hasznosra és nemesre 
— pontosságot és hitbuzgóságot visz ki magával az életbe. 
Kezébe adják a szabadvizsgálódás megszentelt fáklyáját; 
kutathatja, vizsgálhatja tetszése szerint a hit mélységeit: 
nem fogja felgyújtani annak templomát, mert a biblia és 
a reformáció kimagasló alakjainak erős bizalmát, oda-
adását, a halálig hű kitartását vésték be lassanként szive 
hustáblájára. Izsai bujdosó fiának erős bizalmát, kinek 
ajkain a végső nycimoiban is felcsendül a zsoltár gyö-
nyörű igéje: »Az Úr az én őriző pásztorom, azért semmi-
ben meg nem fogyatkozom«; hitünk első vértanujának 
odaadását, ki máglyahalállal szemben nyirkos börtön sötét 
falai közül kiáltja bíráinak: >Lássátok és kóstoljátok, mily 
jó legyen az Ur« ; Pál apostol rendületlen kitartását, ki 
poroszlók közepette, megbillincselt kézzel írja füippi hívei-
nek; »Örvendjetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, 
örvendjetek*. Azonban a jó magból itt is esik néha egy-
egy az útfélre, melyet a madarak kapdosnak el, nem 
azért, mert a magvetők t. i. az Alumneum és a tanárok 
hibásak, hanem az illető lelke olyan, mint a megtaposott út. 

Az intézet alapját 1533-ban, tehát csaknem a refor-
máció kezdetén a pietas vetette meg; akkori neve Colle-
gium Erasmianum sive Collegium Alumnorum volt, mely 
1844-ben egészen ujjá szerveztetett és ma már huszon-
négy ifjúnak ad teljes ellátást, ötnek — négy olyannak, 
kik Ausztria-Magyarország- kötelékébe tartoznak a baseli 



>protestantisch-kirchlicher Hülfsverein« és a német »Gustav-
Adolfsverein« alapítványa kamataiból, továbbá egy zürichi-
nek, de más alapból — egészen ingyen, tizenkilencnek 
pedig fejenként 500—500 frankért. 

Október 30-án mult ötven éve az ujjá szervezett 
Alumneum megnyitásának és az Alumneum kegyelettel 
tekintett vissza e félszázadra, mely idő alatt 602 theolo-
gusnak adott hajlékot és táplálékot. Vén falai mintha bol-
dogságtól sugárzottak volna az őszi nap tiszta fényében, 
midőn a vendégek d. u. két órakor gyülekezni kezdtek 
tágas udvarán: öregek, ifjak vegyesen, egykor alumnisták, 
a jelenben papok, tanárok stb., kik mindannyian — egyik 
reszkető térdekkel, a másik fürge léptekkel — siettek fel-
keresni a régi kedves tanuló szobát, a hol oly sok boldog 
órát töltöttek el, a melynek minden egyes bútordarabjá-
hoz hozzá van fűződve valami drága emlék a fiatal kor 
rózsás világából. Megfigyeltem egy a bibliai pátriárkákra 
emlékeztető ősz lelkészt, ki az olvasó-teremben hosszan-
hosszan merengett el a reformátorok arcképei előtt, mintha 
kérdezni akarta volna őket; majd a zongorához igyekezett 
és ujjai végigremegtek a sima billentyűkön: egy bánatos 
akkord szakadt füleinkbe; ez az ember sokat szenvedett, 
megértettem. Az udvar közepén öt-hat nő állott egy cso-
portban. félénk bátorsággal méregetve a régi épületet; 
mellettök egy idős tanár haladt el: szemeik értelemtől 
csillogtak: aztán jöttek fiatalabbak és az értelmes szemek 
helyét csodálkozok váltották fel, hiszen az avult Alumneum 
minden tekintetben ellene mondott az összhangzatnak. 
Midőn pedig a mostani családtagokat pillantották meg, 
talán ezt a kérdést tették fel magukban: Ugyan te vén 
mater, hát ilyen fiatal gyermekeid vannak tisztes korod 
dacára is? A vén mater azonban mélyen hallgatott: mély 
hallgatasában volt a felelet. 

A tulajdonképeni ünnepély négy órakor vette kezde-
tét a Szt-Péter templomban, melyre közeli és távoli 
helyekről jöttek résztvevők. Basel lelkészei és az egyetem 
tanárai csaknem teljés számban jelentek meg. A pro-
grammot ének nyitotta meg, ezt ima követte; majd az 
alumneumbizottság elnöke tartott egy valóban szép emlék-
beszédet, a melyben tömör vonásokkal ecsetelte az intézet 
múltját, fejlődését és jövő feladatát. Egy vidéki lelkész a 
volt alumnisták nevében mondott hálás köszönetet az 
intézetnek és Isten áldását kérte a jövőben reá. Aztán 
egymást követték a szónokok, összesen hat, a kik mind-
annyian — habár a fennebbi két eszmekörben mozogtak 
is — tudtak új és érdekes dolgokat fűzni beszéde kbe. 

Természetesen, mint talán mindenütt ezen a sár-
golyón, itt is kedélyes vacsora követte az ünnepélyt. Basel 
egyik legelőkelőbb éttermében gyűlt össze a vendégsereg, 
hol fesztelenül és vidáman folyt a társalgás éjfél után 
egy óráig, a mi leginkább tanúskodik a siker mellett. 
Régi és új alumnisták nemes ambícióval igyekeztek a köl-
csönös mulattatáson hol versben, hol prózában, a hogy 
épen jónak találták. Különösen kitűnt pohárköszöntőjével 
a mostani Hausvater, Haller Albert lelkész, ki megkapó 
élénkséggel és közvetlenséggel, sok humorral fejtegette egy 
olyan apának állapotát, a kit a gondviselés annyi gyer-
mekkel áldott meg. mint őt. Köszöntője végén felolvasta 
az üdvözlő sürgönyöket, melyek változatos tartalmukkal 
folyton derültségben tartották a közönséget. 

Ennyiben tartottam célszerűnek megemlékezni a baseli 
theol. Alumneum ünnepélyéről, előzetesen céljáról és fel-
adatáról a közönség tájékoztatása végett. Tőlünk magyar 
protestánsoktól mindig megérdemli ez az intézet a szíves 
figyelmet, mert nagyon sokat köszönhetünk fennállásának. 
Állításom bővebb igazolása nélkül csak annyit jegyzek 
meg e helyen, hogy ötven év alatt a hivatalos kimutatás 

szerint hatvanhét magyarországi theologusnak adott hajlé-
kot, a kik közül ma is sokan élnek és mint hű szolgák, 
ki-ki a neki adott talentum szerint, munkálkodnak ad 
majorem Dei glóriám. 

Molnár Lőrinc, 
candidatus theol. et philos. 

REGISEGEK. 
A pápaság tükre a XVI. századból. 
Kétséget nem szenved, hogy a mult századok protes-

táns papjai az irodalom terén élénk tevékenységet fejtet-
tek ki. Ha csak Klein »Nachrichten ev. Predigen«; Franki »A 
hazai és külföldi iskolázás a XVI. században* ; Wallaszky 
Pál »Conspectus reipublica litteraria in Hungaria*; Ribini 
János »Memorabilia augustanae confessionis*; Gornides 
Dániel »Bibliotheca Hungarica*; Szabó Károly »Régi 
magyar könyvtár« című és más ide tartozó írók műveit 
átlapozgatjuk, méltán kérdezhetjük: mi volt annak az 
indító oka, hogy oly gyakran pennához fogtak a prot. 
lelkészek, hogy számos műveikkel gazdagítsák az irodal-
mat? A felelet egyszerű. Erősen bíztak az ev. igazság 
győzelmébe és azt irodalmi téren is mindinkább megköze-
líteni akarták, és másrészről tántoríthatatlan volt a meg-
győződésök a pápaság tévedéseiről, melyeket alapos köny-
vek által kitüntetni szándékoztak. 

Ezt az utóbbi célt tűzte ki maga elé az a könyv 
is, mely a XVI. század vége felé jelent meg és melynek 
tartalmára érdekességénél fogva visszapillantani akarok. 

A könyv címe következő: »SpecuIuin pontificum 
Romanorum, in quo impérium, decreta, vita, prodigia, 
interritus, elogia accurate proponuntur per Stephanum 
Szegedinum Pannonium 1586.« 

A tudós szerző, valószínűleg a híres Szegedi Kis 
Istvánnak, Tolna-Baranya reformátorának fia, a könyv 
megjelenése előtt két évvel 1582. Bázelben írja a beve-
zetést, Kadas Péter ajánlatával, ki Keuina város polgára 
és a szerző tisztelt barátja. A könyv maga kis nyolcad-
rétben, 247 lappal, latin nyelven jelent meg és a kés-
márki ev. Lyceum sajátja. 

A könyv tartalma a következő: A niceai zsinat 
előtt II. Pius leveleinek tanúbizonysága szerint, csak cse-
kély volt a római egyháznak tekintélye; csak a külváro-
sok egyházai voltak neki alávetve. Victor Africanus volt 
az első, ki a többi egyházak feletti hatalom és befolyás 
után törekedett. II. Eugenius idejében kezdték a világi 
hatalmat használni, melyre a mint mondták, szükségök 
volt a papok kihágásainak zabolása végett. Légcsőről-
lépcsőre fejlődött oda a pápaság, hogy állíthatta; a milyen 
különbség van a nap és a hold között, olyan a különb-
ség a pápa és a király között — bib. I. Decret. Greg. 
Tit. 33. solitae. 

Ilv hatalomérzetében lettek' lehetségesekké követ-
kező tanok: A római pápa Isten helytartója — dist. 96. 
ca. satis evidenter. — A pápa az egész világ püspöke 
— lib. 5. Sexti ca. Felicis in gl. — A pápa az egész 
világ felett felsőbbséggel bír — lib. 3. Sexti tit. 16. can. 
periculoso. — A pápának senkisem mondhatja, uram, 
miért cselekszel úgy ? — in extravag. tom. 22. tit. 5. ca. 
Apostolatus in glos, 2. lib. I. Decret. tit. 7. ca. 5. Vide 
glossam. A pápa felett semmiféle halandó ítéletet nem 
mondhat, caus. 9. quaest. 3. can. neme. . .— A pápa sem-
miből csinálhat valamit I. Decret. Gregorii. tit. 7. can. 
quinto. 



Dacára ily fennhangzó tanoknak, a pápa még saját 
egyháza embereitől is Antikrisztusnak neveztetik. Ily elne-
vezéssel élnek: Freneus, Gregorius Mauritius uralkodókhoz 
írt leveleiben, Arnubius püspök, Bernhardus 1150, Eber-
hardus salzburgi érsek 1240, Joachim apát, Petrarka 
Ferenc, 1350, Ceteras Mihály a minoriták főnöke, Sava-
norola Ferenc szerzetes, ki ezért VI. Sándor alatt Fló-
rencben elégettetett, Bhedonius Tamás karmelita 1430, 
Valla Lőrinc 1482 körül Rómát Babylonhoz hasonlítván, 
számkivetésbe vettetett, de a nápolyi királytól minden 
tisztelettel fogadtatott. 

Az egyháztanokat tekintve, a szerző csupa ellen-
mondásokat talál: III. Innocens a világiaknak is megengedi 
a kelyhet a szent vacsorában és IV. Eugenius ezt a tant 
a Baseli zsinaton helyesli, későbben pedig elvonatott a 
kehely a laikusoktól. I. Miklós a szlávoknak és lengyelek-
nek az ő nyelvükben engedi a misét, az utána következő 
pápák csak a latin nyelvet tartják megengedhetőnek. Több 
pápa a nőtlenséget tanítja, mások, mint II. Pius, I. Ger-
gely a papok házasságát helyeslik, az utóbbi különösen 
azóta, midőn egy halastóban ezrekre menő csecsemők 
fejeire bukkant. XXIII. János a tökélyesbülésre nem tartja 
szükségeseknek a szegénység és szűziesség fogadalmait, 
későbben még is fentartották azokat. IX. Gergely a laiku-
soknak nem engedte meg az evangéliom prédikálását, 
II. Anastasius azonban tanította, ne nyomozzuk, hogy ki, 
hanem hogy mit prédikál valaki? I. Gergely a böjti éte-
leket rendelte, Eleutherius azonban különbséget az ételek 
között nem akar tétetni. I. Innocens és IV. Félix az utolsó 
kenetet rendelik, III. Honorius sokat beszél a betegek 
gondjáról, de az utolsó kenetet nem említi. A trans-
substantiatiót kigondolják VII. Gergely és III. Innocens, 
Gelasius és Hilarius pápák azonban ellenezik azt. Olvasd: 
Gelasius contra Eutichium et Nestorium, de dicto Hilary 
lege de consecrat. dist. 2. can. corpus Ghristi. 

Hogy mit tud elmondani a szerző történelmi tények 
nyomán a pápák életéről, az az emberiség tévedéseinek 
legsötétebb fejezeteibe tartozik. Voltak köztük paráznál-
kodók, kegyetlenkedők, tolvajok, gyilkosok, istentagadók, 
csalók és más oly rút bűnöktől duzzadok, melyektől borza-
dással fordul el az ember. III. Sergius, I. Lardo. XIII. János, 
I. Christophorus, VI. Sándor, XIV., VIII., XIII., XIX., 
XXI. János, III. Victor, II. Urbán, III. Pál stb. pápák 
csak a római állatias Cezariakkal hasonlíthatók össze a 
birodalom hanyatlásakor. 

És még ily hiányos személyes tulajdonságok mellett 
is jogosítva érezték magokat a királyokat és császárokat 
kiátkozni és trónjuktól mogfosztani; így IV. Ottót, III. Inno-
cens, IV. Henriket VII. Gergely, V. Henriket II. Paschalis, 
I. Frigyest IV. Hadrian és III Sándor, Fülöpöt I. Frigyes 
fiát III. Innocenstől, II. Frigyest IX. Gergely és Konrádot 
IV. Innocens, exkommunikálta és trónvesztettnek nyilvá-
nította. De még tovább is mentek az uralkodók megaláz-
tatásában. Lábcsókolásra kényszerítették őket. így Kon-
stantin fia, Justinianus, Konstantin pápa lábait megcsó-
kolta. így tette Crescentius konzul XVII. János, I. Ottó, 
XVII. János, Zsigmond császár V. Márton és IV. Euge-
nius, V. Károly VIII. Klemens pápa irányában. Ezen láb-
csókolást a szerző a pogányságből származtatja, hol a 
római sacerdos szintén lábcsókolásban részesült. 

A nép persze egészen másképen ítélt felháborodá-
sában. III. Leo ellen annyira felbőszült a nép, hogy őt a 
processzió alkalmával a lóról lerántotta, pápai ruháitól 
megfosztotta, sok ütésekkel megverte és a tömlöcbe ve-
tette. III. Hardrián Bómából elszökvén, Veneciába került, 
hol egy klastrom kertészévé lett. VII. Bonifác rögtöni 
halállal kimúlván, teste kötéllel a piacra hurcoltatott és 

ott nyilvános szégyenre megbélyegeztetett. III. Bonifác sze-
rencsétlen lelkét a gonosztévők között lehelte ki. Bóla 
származott a népmondás: »Intravit ut vulpes, vixit. ut leo, 
mortuus est ut canis*. 

így mutatja be a szerző korának azt a történelmi 
tükröt, melyben a pápaság a maga tanaival, életével és 
sorsával meglátható volt. Végül érveléseit Krisztus és a 
pápa közötti következő összehasonlításban összegezi. 

Antithesis Christi et Pontifiois. 
Christus regna fugit: sed vi Papa subjugit reges. 
Spinosam Christus: triplicem gerit ille Coronam. 
Obluit ille pedes: Reges his oscula praebent 
Vectigal solvit: sed verum bic eximit omnem. 
Pavit oves Christus : luctum bic sectatur inertem. 
Pauper erat Cbristus: auri hic odoré tabescit. 
Vendentes pepulit templo : quos suscipit iste. 
Pace venit Christus: venit hic radiantibus armis. 
Christus mansvetus venit: venit ille superbus. 
Quas leges dedit hic, Praesul dissolvit iniquus. 
Ascendit Christus: descendit ad infera Praesul. 

Wéber Samu. 

I R O D A L O M . 
** »Zsinat Története* cimű művemre való elő-

fizetési felhívásban használt eme kifejezés: »Körülbelül* 
sokaknál azon aggodalomra szolgáltatott okot, hogy a 
netán megjelenő munka 4 frtnál drágább nem is lehet. 
Ezennel kinyilatkoztatom, hogy: 1. A munka 4 forintnál 
semmiesetre sem lesz drágább, de bolti ára magasabb 
leend. 2. Miután munkám megjelenése az előfizetők szá-
mának mennyiségétől függ s a szétküldött 700 felhívási 
ív közül eddig összesen 38 előfizetővel csakis 25 érkezett 
vissza, felkérem az ívtartókat, hogy azokat — ha netán 
üresen is — hozzám azonnal visszaküldeni szíveskedje-
nek, mert a munka kiadása iránt csakis így tájékozhatom 
magamat. 3. A fizetés csak akkor eszközlendő, ha a 
munka sajtó alá kerül. Zólyom, 1894. október hó 30 án. 
Thébusz János, ev. lelkész. 

** »Munkácsy Sándor beszédei* I-ső kötetére 
hirdet előfizetést Bocsor Lajos tengődi lelkész, k.-somogyi 
esperes. Azon meggyőződés indít e beszédek közzétételére, 
mondja Bocsor, hogy e vállalkozásommal szolgálatot te-
szek lelkésztársaimnak, lelki élvezetet remélek nyújtani a 
vallásos kedélyeknek, evangéliumi táplálékot adni a lelki 
éhséget érzőknek. A kéziratot többen átnézték s kedvezőleg 
nyilatkoztak róla. Egyik azt mondja e beszédekről: »Ki-
állják a próbát, megütik a mértéket, mert szellem, meg-
ragadó felfogás van bennök*. Másik még nagyobb elis-
meréssel szól. A »Protestáns Pap«-ban megjelent három 
beszédet »rövid, velős, evangéliumi erőtől duzzadó« beszéd-
nek tartjuk magunk is. — Az első kötet (Újévtől június 
végéig való beszédekkel) kisérletképen február folyamán 
fog megjelenni. A munka megrendelési ára postadíj nélkül 
1 frt 50 kr. A megrendelés Bocsor Lajos espereshez 
Tengődre (Tolna m.) intézendő. 

** Temetés cím alatt Gulyás Lajos kisújszállási 
ref. lelkész halotti beszédeket és imákat, elő- és utófohá-
szokkal óhajt közrebocsátani egyházi dolgozataiból. E 



beszédek és imák nagy részben a Fördős-féle Agenda 
mintája szerint készültek, de vannak közöttük halotti 
prédikációk is. A mű tíz ívre van tervezve. Előfizetési 
ára: két korona. Egyelőre azonban csak a megrendelést 
kéri f . évi dec. l-ig vagy levelező-lapon, vagy az elő-
fizetési íven, mert, ha kellő számű előfizető nem jelentkezik: 
akkor a mű nem fog megjelenni. A tiszta jövedelmet a 
debreceni ev. reform, főiskolai hittanszaki önképző, társu-
latnak ajándékozza. A beszédeket átnézte Balogh Ferenc 
debreceni hittanár, ki így nyilatkozik róluk: »a gyakorlati 
lelkészeknek nagy szolgálatot és irányzást adandanak azok 
és óhajtandónak nyilvánítom megjelenésüket*. Szász Károly 
püspök pedig azt mondja: »E papi dolgozatok igen nagy 
érdeme, s gyakorlati értéke az, hogy bár alkalmiak, mégis 
általános érdeküek, s evangéliumi szelleműek, és világos 
természetes irályuknál fogva, mindenki által, bárhol, bár-
mikor haszálhatók; így lelkésztársainknak, igen jó segít-
ségül vagy könnyebbségül szolgálhatnak«. — Gulyás L. 
egyénisége s a közölt bírálatok eléggé ajánlják a munkát. 

** Magyar Mese- és Mondavilág. Benedek Elek 
e nagyszabású mesekönyve, gyorsan halad előre Alig 
jelent meg az első kötet, cskhamar befejeződik a második 
is, mert már kezünk közt van a 17. füzet is, mely szebb-
nél szebb meséket és mondákat tartalmaz, pompás illusz-
trációkkal. Stylusáról nagy elismeréssel nyilatkozik a 
»Magyar Nyelvőr* októberi füzete. »Benedek könyve igazi 
jóízű, tősgyökeres magyarsággal van megírva, s ha, a 
mint hisszük és reméljük, e könyv mindenüvé elterjed, 
különösen ha az ifjúság kezébe kerül, ebből igen nagy 
haszna lesz nyelvünknek. Talán ezen a réven majd jobban 
sikerül a népnyelv kincseit terjeszteni, talán majd segít-
ségünkre lesz ez a könyv, melyet a fogékony ifjúság fog 
olvasni, nagy küzdelmünkben, melyet a betóduló idegenek 
s saját fattyaink ellen folytatunk.« Egy füzet ára 25 kr. 
Az első füzettől számítva mág mindig elő lehet fizetni 
2 frt 50 krral 10 füzetenként, a kiadó Athenaeumnál és 
minden könyvkereskedőnél. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A budapesti ág. h. ev. főgimnázium tanári 

testülete és tanulóifjúsága ez évben is megünnepelte a 
reformáció ünnepét. A gimnázium dísztermében összegyűlt 
ifjúság dalárdája énekelte az »Erős várunk«-at, Már 
Zoltán VIII. oszt. tanuló szavalta Sántha Károly »Luther« 
című ódáját, Böhm Károly a gimnázium igazgatója pedig 
ünnepi beszédben méltatta a nap fontosságát. Vendégek 
szép számmal voltak jelen. 

* Egyházi gyűlések Budapesten Az ág. evang. 
egyház nov. 6-án tartott zsinatja alkalmából következő egy-
házi gyűlések lesznek Budapesten. Nov. 8-án d. e. 8 órakor 
>egyetemes papi értekezlet* lesz, nov. 8-ik és következő 
napjain 10 órakor az egyetemes konvent ülésezik; nov. 
8-án d. u. 5 órakor a Luther-társaság igazgató-tanácsa, 
nov. 9-én d. u. 5 órakor a Luther-társaság közgyűlése, 
november 9 én d. u. 5 órakor a Protest. irod. társaság 
választmányi ülése a Lónyay-utcai főgimnázium díszter-

mében, november 10-én d. u. 5 órakor a Prot. irod. 
társaság közgyűlése a Deák-téri ev. díszteremben. 

* Vallásos összejövetelek Budapesten. A téli 
időszak beálltával ismét megkezdődtek Budapesten a kü-
lönböző vallásos összejövetelek. Péntek Ferencz zuglói 
s.-lelkész minden csütörtökön tart vallásos felolvasást a 
Zuglóban; az elsőt november 1-én tartotta. A >reformá-
tusok első közművelődési egylet«-ében minden második 
vasárnap este 6 órakor lesz vallásos összejövetel; nov. 
4-én Marton Lajos katekheta tartott felolvasást. A hold-
utcai skót iskola dísztermében nov. tl-étől kezdve minden 
vasárnap este fél hét órakor lesznek vallásos estélyek 
Szabó Aladár vezetése alatt. 

* A reformáció ünnepét Budapesten templomban 
és iskolában egyaránt megtartották mindkét hitvallású 
evangélikusaink. A református főgimnázium tanulóifjúsága 
és egész tanári testülete okt. 31-én a Kálvin-téri tem-
plomba vonult, hol dr. Szabó Aladár theol. tanár mon-
dott alkalmi beszédet. Az evang. főgimnázium iskolai 
ünnepélyéről külön emlékeztünk meg. A más iskolába járó 
evang. tanulók részére tartott isteni tiszteleten Klaar 
Fülöp hitoktató mondott prédikációt. A ref. theol. és ref. 
ifjúsági egyesület együttesen tartott fényesen sikerült 
reformációi ünnepélyt a Deák-téri díszteremben, ama 
programra szerint, melyet már a mult alkalommal közöl-
tünk. — Vidéki főiskoláink körében szintén tartattak 
iskolai ünnepélyek. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság pénzügyi 
bizottsága nov. 2-án Hegedűs Sándor elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen György Endre, Perlaky Elek, Petri Elek 
és Szőts Farkas bizottsági tagok voltak jelen. Mindenek 
előtt megvizsgáltatott a társaság titkárának, Kenessey Bélá-
nak az 1893-ik évről vezetett számadása, mely minden 
tekintetben rendben találtatott. A társaság bevétele volt 
10,932 frt 73 kr., kiadása 10,433 frt 79 kr., pénztár-
maradványa 498 frt 94 kr. Egészben véve a társaság 
anyagi helyzete meglehetős kedvezőtlen. Rengeteg sok a 
hátralék. Pl. 1893-ról a tagoknál 4835 frt van hátralék-
ban. A tagok nagy részének e roppant közönyössége 
megbénítja a társaság szellemi tevékenységét. A Társaság 
november 9-én választmányi, nov. 10-én közgyűlést tart 
Budapesten. 

* A dunamelléki egyházkerület közgyűlése 
november 2-án ért véget. Voltak számos jelentős moz-
zanatai s ezek közt nem utolsó a kerületi egyházi érte-
kezlet tényleges megalakulása. Vajha az egyházkerület, sőt 
az országos egyház minden traktusában minél előbb követ-
nék a jó példát! Az egyházi értekezletről teljes tudósítást 
ad mai számunk, de a kerületi gyűlés két utolsó napjáról 
csak jövőre közölhetünk részletes tudósítást. Itt csak föl-
említjük a fontosabb dolgokat. — A konventi tagok vá-
lasztásánál az a kellemetlen meglepetés történt, hogy 
Szilágyi Dezső kimaradt a világi képviselők sorából. A 
kik ezt tették, azok a miniszter nagy elfoglaltságával indo-
kolták tettüket. (Annak, hogy a kibuktatásnak egyházpo-
litikai éle lett volna, a mint azt az egyházpolitikai ellenzék 



lapjai kiszínezve feltüntették, teljességgel nincs alapja.) 
De azért a megválasztott világi tagok (Karap, Szilassy, 
Vécsey) másnap mindannyian lemondottak mondatumokról, 
minek folytán űj választás rendeltetett el. Ekkor az ellen-
zék a szavazásnál részint nem jelent meg, részint nem 
vett benne részt s a beadott 42 szavazattal egyhangúlag 
megválasztattak rendes világi tagokká Szilágyi Dezső, 
Karap Ferenc és Szilassy Aladár, póttagokká Vécsey 
Tamás és Ádám András; lelkészi rendes tagokul az első 
választásnál JBaJcSay Sándor, Kovács Albert és Szilddy 
Áron választattuk meg, póttagokul Ádám Kálmán és Bocsor 
Lajos. — Az egyetemes lelkészi gyámíntézet kérdéséhez 
érdemileg nem szólott hozzá a közgyűlés, hanem gr. Tisza L. 
kezdeményezésére halasztási indítványt terjeszt a konvent 
elé, arra kérve azt, hogy e nagyfontosságú intézetet 
csak 1896-ban léptesse életbe, addig pedig még érlelje 
az ügyet. — A tanári gyámegyesület feloszlatására és 
vagyonának elosztására vonatkozó gyámegyesületi határo-
zattal érdemileg szintén nem foglalkozott, hanem arra 
utasította az egyes, közgyűlést, hogy a kilépő és benmaradó 
tagok próbáljanak maguk körében egyezségre lépni. 

* Protestáns országos árvaházunk személyze-
tében a napokban jelentékeny változások történtek. Frccska 
József egyik rendes tanítónk a székes fővároshoz hivat-
ván meg, állásáról nov. 1-én leköszönt. Helyére Macher 
Géza lajoskomáromi tanító hivatott meg, kinek kézügyes-
ségi (slöjd) oklevele is van. A női kézimunka tanítására 
és a benlakási felügyeletben való segédkezésre Petrik Janka 
okleveles kézimunka-tanítónőt alkalmazta az igazgató-
választmány. Végül megemlítjük, hogy Brocskó Lajos az 
intézet igazgatója és Beck Klemantina intézeti tanítónő 
f. hó 6-án a Deák-téri evangélikus templomban egymással 
házasságra léptek. 

* A vallásos iratok terjesztése érdekében több-
ször tettünk szót e lap hasábjain. Nem mondhatjuk, hogy 
eredmény nélkül. Évről-évre örvendetesen növekszik azok-
nak a száma, a kik az evangélium sajtó útján való ter-
jesztésének hívei. Most a Protestáns írod. Társaság és a 
Hornyánszky-cég kezet fogva, külön megbízottat, úgynev. 
colporteur-t utaztatnak az ország különböző részeiben, ki 
az írod. Társaság elnöke és a titkár ajánlásával ellátva, 
a megrendeléseket és megbízásokat készséggel közvetíti. 
Szabadi Béla a neve ennek az értelmes, buzgó és meg-
bízható embernek, kit az ügy érdekében tisztelettel aján-
lunk olvasóink és az egész művelt közönség figyelmébe. 

* Egyházak és lelkészek segélyei. A dunamel-
leki egyházkerület október 30-iki ülésében következő se-
gélyek szavaztattak meg: I. Az államsegélyt pénztárból: 
kölcsönképen Csákvár 6000 frt, Szólád 5000 frt. Össze-
sen 11,000 frt. —Segélyképen: a) Egyházaknak: Kucura 
100 frt, Ipacsfa 100 frt", Gordisa 100* frt, Luzsok 100 frt, 
Új-Mindszent 100 frt, Turonv 100 frt, Lajos-Mizse 50 frt, 
Törtei 100 frt, Szabadka 10Ő frt, Szánk 100 frt, Szolnok 
250 frt, Nvim 100 frt. Telek 150 frt, Bábony 100 frt, 
Kis-Szent-Miklós 100 frt, Kis-Oroszi 100 frt, Pécel 150 frt, 
Apostag 100 frt, Majosbáza 100 frt, Pilis 100 frt, Rác-
hidasd 100 frt, Bonyhád 100 frt, Báta 150 frt, Alap-
Alsó- Szent-ivány 100 frt, Szegszárd 100 frt, Váralja 100 frt, 

Paks 100 frt, Pécs 100 frt, Felcsút 150 frt, Acsa 100 frt, 
Ercsi 50 frt. Harmincegy egyháznak összesen: 3350 frt. 
— b) Lelkészeknek s előkönyörgőknek: Széles Áron bajai 
lelkésznek 100 frt, Biczó Zsigmond újverbászi s. káplán-
nak 50 frt, Aracs Gyufa csehi leik. 80 frt, BekŐ Béla 
cinderi-bogáti előkönyörgőnek 50 frt, Horváth Gyula té-
senfai leik. 80 frt, Kiss Lajos garéi h. leik. 50 frt, Kovács 
Sándor kovácshidai leik. 80 frt, Szentpétery Pál h. leik. 
350 frt, Kiss Adolf vadkerti leik. 80 frt, Varga Sándor 
szanki h. leik. 100 frt, Benedek Antal szabadkai h. leik. 
100 frt, Sikó Ernő t. t.-várkonyi leik. 80 frt, Érsek Elek 
t.-németi h. leik. 80 frt, Bajó Sándor lápafői leik. 80 frt, 
Bocsor Lajos bábonyi leik. 100 frt, Lampert Gyula juti 
leik. 80 frt, Hartmann Károly megyeri e. k. 50 frt, Sedvy 
Frigyes mogyoródi h, leik. 200 frt, Törő Lajos r.-csabai 
lelkész 100 frt, Maller Mihály majosházi lelkész 80 frt, 
Draskovits Zsigmond hartai leik. 80 frt, Kővári László 
lacházai t. kápl. 80 frt, Szőlősi Pál solti t. kápl. 80 frt, 
Gyarmathy Károly orgoványi h. leik. 80 frt, Gerenday 
Endre áporkai h. leik. 80 frt, Kálmán Dezső kölesdi leik. 
100 frt, Arany Antal medinai leik. 50 frt, Kúti István 
dunaföldvári leik. 100 frt, Müller Imre r.-hidasdi e. k. 60 frt, 
Vasadi Balogh Lajos gyúrókuldói leik. 100 frt. Harminc 
lelkésznek összesen 2780 frt. — Theologiai szükségletekre 
3000 frt, Missziói célokra alapítványul 500 frt, Közpénz-
tár javadalmazása 500 frt, Budapesti theologiai intézet 
konviktusára 1000 frt. Főösszeg 22,130 frt. A Szondy-
Kenessey alapítványból várható 200 frt a markóci leány-
egyháznak adatott adósság törlesztésére. 

II. A Baldácsv-alapból: segélyt kaptak: a) Egyházak: 
Baja 150 frt, Sámod 100 frt, Tápió-Szele 100 frt, Jász-
kerekegyháza 100 frt, Büssü 150 frt, Megyer 100 frt, 
Zámoly 100 frt, Összesen 800 frt. — b) Lelkészek: Rácz 
Márk babarci 100 frt, Kiss József endrédi 100 frt, Szász 
János dabi 100 frt, Rumek Gábor ettyeki 100 frt, össze-
sen 400 frt. Főösszeg: 1200 frt. — III. Az egyházkerületi 
gyámpénztárból: Petri Elek pénztárnok előterjesztésére 42 
lelkészözvegy segélyeztetett 9 frtjával, összesen 378 frttal 
és a Baldácsy-alapból 7 frtjával, összesen 294 frttal; 
továbbá 20 lelkészárva a közpénztárból 5 frtjával össze-
sen 100 frttal, a Baldácsy-alapból szintén 5—5 frttal 
összesen 100 frttal, végül 17 tanítóözvegy és árva kapott 
a közpénztárból 5—5 frtot, összesen 85 frtot. E szerint 
a gyámpénztárból 563 frt, a Baldácsy-alapból pedig 394 frt, 
összesen 957 frt segély szavaztatott meg. 

* Helyettes és segédlelkészek elhelyezése. A 
dunameliéki egyházkerület közgyűlése október 30-iki ülés-
ben a h. és s. lelkészeket, tanítókáplánokat, előkönyörgő-
ket stb. következőleg helyezte el: Gyarmathy Károly Or-
govány h. 1. Sedivi Frigyes Mogyoród e. k. Kuthy István 
Dunaföldvár h. 1. SzöllŐsy Pál Solt t. k. Somodv József 
Szedres e. k. Török Lajos Vasad e. k. Mády Lajos Újpest h. 1. 
Benedek Ede Alapszentivány t. k. Szigethy Bálint Piros t. k. 
Tóth Lajos Szeliste m. 1. KŐváry László Laczháza t. k. 
Hajdú Ignácz Szabadszállás t. k. Péntek Ferenc Buda-
pest hitokt. Vásárhelyi Zsigmond Uj-Banovcze m. 1. Bo-
csor Béla Csarnota t. k. ^chneider Pál Beska m. 1. Vitányi 
Bertalan Lajosmizse e. k. Varga Sándor Szánk h. 1. Kele-
csényi Mihály Szent-László s. 1. Kiss Béla Kecskemét v. t. 
Bálint Károly Törtei t. k. Kőrösy György Kopács h. 1. 
Kozma Géza Tiszakálmánfalva m. 1. Biczó Zsigmond Uj-
Verbász t. k. Kovács Géza Bálványos s. 1. Benedek Antal 
Szabadka h. 1. Módra Imre Német-Gyönk h. t. Török 
József Kőbánya hitokt. Csáky István Mohács s. 1. Máté 
Zoltán Ipacsfa t, k. Pap Albert Kovácshida t. k. Pátkay 
János Kőröshegy h. 1. Kármán Lajos Haraszti (ABB.) s. 1. 
György Ferenc Ercsi h. 1. Érsek Elek Tolna-Németi h. 1. 



Thorma József Dömsöd t. k. Fejes György Halas s. 1. 
Pap János Laskó h. 1. Decsy István Szt-Márton-Káta h. I. 
Dömötör Lajos Bonyhád h. 1. Biró Mihály Szent-Endre h. 1. 
Halász István Veresegyház s. 1. Szabó Károly Fóth s. 1. 
Gáspár István Budapest s. 1. Tóth Bertalan Cegléd s. 1. 
Fábián Dénes Budapest hitokt. Szabó Sándor Szeremle t. k. 
Kovács József Budapest hitokt. Fábián János Budapest 
(Buda) hitokt. Csuthy László Bogyiszló t. k. Apostol Pál 
Kunszentmiklós s. tan. Pátkay Imre Kunszentmiklós s. tan. 
Halom Vince Nagy-Kőrös s. 1. Varga Zsigmond Ó-Buda h. o. 
Horváth Antal Dunapataj h. 1. Máthé E'ek Dunavecse s. 1. 
Gulyás Kornél Baracska t. k. Balogh Elemér Budapest 
skót missziói s. 1. Szentmiklóssy József Tiszavezseny t. k. 
Hamar István Budapest püsp. t. Miklós Géza Kecskemét s. 1. 
Marton Sándor Debrecen s. t. Horváth Ferenc Karcag s. t. 
Patonay Dezső Budapest hitokt. Báthory Gábor Vaiszló s. 1. 
Gaál Lajos Nagy-Kőrös s. 1. Tokay István Belvárd h. 1. 
Molnár Gergely Fülöpszállás s. 1. Kerecsényi Zoltán Duna-
vecse t. k. Illyef. Vitéz Kálmán Budapest hitokt. Haypál 
Benő Budapest (Buda) h. 1. Papp József Ro.nádfa h. 1. 
Marton Lajos Budapest hitokt. Kurdy Béla Budapest s. 1. 
Farkas Kálmán Kecskemét s. 1. Barsy László Jászkisér t. k. 
Sebebestyén Pál Kórógy s. 1. Búzás Lajos Bisse s. 1. 
Narancsik Zoltán Vörösmarth h. 1. Kiss Lajos Garé h. 1. 
Keck Endre Nagy-Székelv s. 1. Vásárhelyi József Budapest 
(Buda) hitokt. Szádeczkv Béla budapesti egyetemen. Fábián 
Zoltán Feketehegy t. k. Kádár Lajos Tápió-Szele s. leik. 
Bárdy Pál Nyáregyháza s. 1. Ádám Imre Endréd s. 1. 
Koncz Antal Seregélyes s. 1. Dőczy József Váralja s. 1. 
Kis Zsigmond Kecskemét h. o. Pataki Dezső Ráczkeve h. o. 
Gergely Antal Bécs egyet. Müller Lajos budapesti egyet. 
Szalai Antal Haraszti (F. B.) s. 1. Baki Gyula Vácz t. k. 
Hegyi Károly Hidvég t. k. Árany Gusztáv Újvidék t. k. 
Garzó György budapesti egyetem. Szűcs Kálmán Szalk-
Sz.-Márton t. k. Bús József Kémes s. 1. Bosznai Sándor 
Dráva-Szabolcs s. leik. Károsi Gyula Héviz-Györk t. k. 
Horváth József Bogdása s. 1. Erdélyi András Nagy-Kőrös s. 1. 
Baksay" Árpád O-Moravicza t. k. Kovács Ferencz buda-
pesti egyet. Kovács Emil budapesti egyet. Beőr Kálmán 
Gödöllő s. 1. Dézsy Lajos budapesti egyetemen. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság az ág. h. 
evang. konventtel kapcsolatosan 1894. nov. 10-én délután 
5 órakor az evangélikusok Deák-téri dísztermében tartja 
ez évi közgyűlését. Tárgyak: Elnöki megnyitó. Titkári 
jelentés. A költségvetés megállapítása. Örökös tiszteletbeli 
elnök és választmányi tagok választása. Esetleges indít-
ványok. 

* A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület nov. 6-án 
tartotta első nyilvános összejövetelét a Baldácsy-teremben. 
A gyűlésen Szilassy Aladárné elnökölt, kinek körében vol-
tak Szász Károlyné, özv. Török Pálné, Kasics Péterné, 
Telepy Károlyné, Biberauer Tivadarné s több más asz-
szony és számos fiatal leány. Miután a tagok a szegény 
és árva gyermekek számára varrt ruhákkal beszámoltak 
s az újabb varrnivalókat maguk között kiosztották, elő-
ször is Epperlein Irmának Bora Katalinról (Luther nejé-
ről) írott csinos dolgozatát hallgatták meg Szabó Aladár 
felolvasásában. Azután Limbach Indiából visszatért baseli 
misszionárius tartott tanulságos előadást az indiai nők 
életéről. Majd Gáspár István s.-lelkész olvasta fel csinos 
»Magdolna* című költeményét. Az épületes összejövetelt 
Szabó Aladár zárta be rövid imával. 

* A lábatlani ev. ref. gyülekezet, mint lapunk-
nak irják, október 28-án tartotta átalakított és újonnan 
berendezett ősrégi temploma felavatási ünnepét. A meg-
ható felavató beszédet Czike Lajos tatai esperes tartotta 
Jel. 22: 11. alapján, Czibor József neszmélyi lelkész két 
házaspárt esketett össze, Kecskeméthy Jenő dunaalmási 
lelkész két gyermeket keresztelt. A templom stylszerü 
átalakítása és díszes berendezése hat ezer frtba került, 
mely összeg összegyűjtésében a siker oroszlán része a 
gyülekezet buzgó főgondnokáé. Jelentékeny adománynyal 
járult a költségek fedezéséhez a Gerenday-család is. A 
templom belseje díszesen van berendezve: oldalfalai 
szürke márvány, oszlopai vörös márvány színre vannak 
festve, mennyezete égszínkék, aranycsillagokkal. Gerenday 
Antal családja ajándékából a templomot remek keresztelő 
medence, az Úrasztalát a nők ajándékából értékes terítő 
díszíti; Gerenday József esztergomi nyomdatulajdonos pedig 
díszes »arany könyv*-et ajándékozott az egyháznak. 

* A csákvári református egyház nagy költséggel 
renovált templomának és díszes, széphangú orgonájának 
felszentelése nov. 4-én ment végbe. A felszentelést, mint-
hogy a püspök nagy elfoglaltsága miatt meg nem jelen-
helett, Szilády Aron egyházkerületi főjegyző végezte. Meg-
ható beszéde után Mészöly Pál tabajdi lelkész kiosztotta 
az úrvacsoráját, Kontra Imre zámolyi lelkész megkeresz-
telt egy kisdedet, Urliázy Lajos lovasberényi lelkész pedig 
egy új párt esketett össze. Az istentisztelet közben a 
csákvári ref. egyház hatalmas énekkara és a budapesti 
ref. theologusok énekeltek. Az istentiszteletet Koncz Imre 
esperes áldása fejezte be. Az egész templomot színültig 
megtöltötte az egybegyűlt hivők serege. Az ünnepélyt a 
környékből összegyűlt ref. lelkészek megjelenése még meg-
hatóbbá tette. Istentisztelet után társas ebéd volt, számos 
felköszöntővel. Az ünnepély napján Észterházy Miklós 
Móric gróf, csákvári földes úr 100 frtot küldött az or-
gona felállítási költségeire. Szász Károly püspököt távira-
tilag üdvözölte az egyházközség. Este a ref. theologusok 
rendeztek ugyancsak az orgona költségeinek javára hang-
versenynyel egybekötött mulatságot, mely szintén igen jól 
sikerült. 

* A kolozsvári ev. ref. theologiai akadémia 
alapkő-letételi és koszorú-ünnepélye nov. 4-én folyt le 
nagv ünnepélyességgel. Előbb istenitisztelet volt, melyen 
Tótfalusi József püspöki titkár mondott reformációünnepi 
beszédet, azután az akadémia impozáns épülete elé vonult 
a közönség, melynek soraiban ott voltak a különböző 
egyházi, polgári és katonai hatóságok fejei és az egyház-
kerületből több esperes is. Itt a földmívelők karéneke után 
Szász Domokos püspök mondott lendületes imát, Kolozs-
vári Sándor főgondnok pedig felolvasta az alapkőbe elhe-
lyezett okmány szövegét, melyben az intézet alapításának 
és építésének története van röviden leírva. Az okmány 
elhelyezésekor megtették a kalapácsütéseket, az elsőt báró 
Bánffy Dezső, a másodikat Szász Domokos, azután több 
főgondnok és esperes, majd a hatóságok fejei és Feszty 
Gyula építész. Délután 300 terítékes lakoma volt lelkes 



felköszöntőkkel és számos üdvözlő sürgöny felolvasásával. 
Üdvözletet küldtek Kun B., Szász Károly püspökök, Sze-
remlei J. és Széli K. esperesek, Hegedűs S. képviselő, a 
budapesti theol. tanárok stb. Megemlítjük, hogy az új 
intézet 1895. szeptemberében nyílik meg s már a tanári 
testület összeállításával is foglalkoznak a vezetők. — A 
dogmatikai tanszékre s egyszersmind az akadémia első 
igazgatójául dr. Kovács Ödön n.-enyedi theol. tanárt hív-
ták meg; az ószövetségi exegesisre pedig dr. Kecskeméthy 
István paksi lelkészt, ki már a folyó iskolai év II. felé-
ben, N.-Enyeden, megkezdené működését. — Isten áldása 
legyen a nagyra hivatott intézeten! 

* Reformáció emlékünnepe Debrecenben. Az 
egyházi értekezlet miatt egy nappal előbb okt. 30-án d. u. 
4 órakor ülte meg a reformáció emlékünnepét a debreceni 
hittanszaki önképzőkör a főiskola dísztermében nagy és 
díszes közönség jelenlétében. Főként sok pap volt jelen 
azok közül, kik már az egyházi értekezletre jöttek. Előbb 
a főiskolai énekkar énekelt, mire Gsiky Lajos vezető tanár 
rövid megnyitó beszédet tartott. Diószegiig Mihály esküdt 
felügyelő, a kör elnöke meghatólag szavalta a Haldokló 
mellett című költeményt Tompa Mihálytól. Utána a kántus 
énekelte Luther énekét. Lencz Géza esküdt felügyelő érde-
kes felolvasást tartott Dibrecen \reformációjáról, melynek 
végén lendülettel emlékezett meg okt. 31-ének vívmányai-
ról. A közönség a 179. dics. 10. versének együttes ének-
lése közben oszolt szét. 

* Ritka találkozás. E hó 1-én tizen gyűltek össze 
Debrecenben azok közül, a kik 50 évvel ezelőtt ott érett-
ségi vizsgát tettek, illetőleg subscribáltak. Névszerint a 
következők: Lengyel Imre nyug. törvsz. bíró (Debrecenben), 
Nagy János ügyvéd (N.-Kálló), Soltész Farkas (Tetétlen), 
Sütő Gábor telekkönyvvezető (H.- Böszörmény), Osváth Pál 
(M.-Keresztes), Joó Ferenc tak. pénztári tiszviselő (Szatmár) 
Nagy Károly telekkönyvvezető, dr. Pallay Miklós orvos, 
Jeney József egyházi pénztárnok, Bodrossy Pál püspöki 
titkár. Reggel nyolc órakor templomba mentek, azután a 
főiskola dísztermében beszélgettek, miközben 900 korona 
alapítványt lettek, hogy az 50 évig gyümölcsöztessék s 
akkor kamatai a főiskola javára fordíttassanak. 10 év 
múlva ismét összegyűlnek. 

* Gyászrovat. Mikolik Gyula az eperjesi ág. evang. 
egyház nyugalmazott tanítója élete 69-ik évében október 
30-án Eperjesen elhunyt. Negyvenegy évig szolgálta nagy 
buzgósággal a tanügyet, nagy család gyászolja elhuny-
tát. Béke hamvaira! — A sepsiszentgyörgyi főgimnázium 
tanárkara és tanuló ifjúsága mélyen megilletődött szív-
vel tudatja, hogy Várkonyi Endre főgimnáziumi tanár 
október 31-én rövid, kínos szenvedés után jobb létre 
szenderült. Tehetséges, magas műveltségű, irodalmilag is 
ismert nevű fiatal tanár volt, kinek kora halála nagy 
veszteség a tanügynek. Özvegye és két kiskorú árvája 
gyászolják. Béke hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 
Nagypénteki ref. társaságra : A török-szt-miklósi 

konfirmándusok Kutas Bálint ref. lelkész által 3 frt 4 kr. 
Gsepregi János (S.-Kiliti) 20 kr. Gsánki Jánosné, Nyaka 
Juliánná (R.-Palota) 5 frt. Egy törökszentmiklósi nő 1 frt. 
Összesen: 9 frt 24 kr., mely összeget Szőts Albert pénz-
tárnok úr kezeihez befizettük. 

Kiadóhivatal. 

Kegyes adományok a dévai ev. ref. templom 
és torony restaurálására 1894. április 20-tól mai 
napig: Az ev. ref. egyházak közül: Bánócz 50 kr., Al-
Doboly 2 frt 50 kr., Felvincz 3 frt 20 kr., Kornádi 2 frt 
10 kr., Szemlak 50 kr., Abaujvár 2 frt, Nagy-Szeben 5 frt, 
Kún-Szent-Miklós 5 frt 50 kr., Bakonyszeg 1 frt, Puszta-
Újlak 2 frt, Mező-Csáth 2 frt, Sárköz-Újlak 1 frt 50 kr., 
Lozsád 12 frt, Beresztelke 1 frt 50 k r , Szász- és M.-
Régen 2 frt, Győr 9 frt, Nagy-Mihály 5 frt. Együtt 57 frt 
30 kr. Az ágostai evang. egyházak közül: Alsó-zempléni 
ág. ev. egyházmegye 3 frt 47 kr , Kassa 5 frt, Breznó-
bánya 2 frt, Eperjesi gyámintézet 2 frt. Együtt 12 frt 
47 kr. — Eddigelé befolyt az ev. ref. egvházak és iskolák 
köréből 509 frt 90 kr., az ág. ev egyházak és iskolák 
részéről 79 frt 92 kr., az unitárius egyházaktól és iskolák-
tól 28 frt 30 kr., az izraelita hitközségektől 22 frt. Ösz-
szesen 640 frt 12 kr. Az állami, megyei, városi és köz-
ségi hivataloktól, társadalmi egyesületektől, egyesektől ós 
pénzintézetektől befolyt összesen 8237 frt 20 kr. A mai 
napig befolyt kegyes adományok főösszege 8877 frt és 
31 kr. — Ebből 4-20 frt a gyűjtés költségeire fordíttatván, 
a rendelkezésre álló pénzalap jelenleg 8457 frt és 32 kr. 
Az adakozók száma 7648. Fogadják a kegyes adakozók 
és a szives gyűjtők mindnyájan egyházközségem nevében 
nyilvánított forró köszönetemet. Egyúttal bátor vagyok a 
nagytiszteletű lelkész és főiskolai igazgató urakat mély 
tisztelettel fölkérni, kegyeskedjenek a kezeiknél levő »Esdő 
Szózat«-ot folyó év végéig, bármily csekély adománynyal, 
vagy esetleg üresen is, hozzám visszajuttatni. Déva, 1894. 
október 20-án. Szőts Sándor, ref. lelkész. 

P á l y á z a t . 
A máramaros-ugocsai ev. ref. egyházmegyében levő 

viski egyház lelkészi állomására, melynek évi jövedelme, 
készpénz, földek, stóla és failletményben, az úrmezei és 
•vajnági leányegyházak jövedelmével együtt : 1911 korona. 

E jövedelemnek fele — a stólán kívül — az első 
évben, a gyámintézetet illeti. 

Az megválasztott lelkész 1895. április 24-én köteles 
állomását elfoglalni. 

A pályázni kívánók, szabályszerűen fölszerelt kér-
# vényeiket nt. Cternák István esperes úrhoz Tamásvár-

aljára (Ugocsa m., u. p. Batorcs) folyó hó 29-éig terjesz-
szék be. 

Debreczen, 1894. november 1. 
Kiss Áron, 

püspök. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, rij>u-utcu 23. szám, hová a kéz i ra tok 
cimzendök. 

Hiixlrt-iiivntnl : 
Hornyánstk,/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d í jak in tézendök. 

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. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 frt. 

Eyyes szám ára 20 Jír. 

Elnöki megnyitó az irodalmi társaságban. 
Felolvasva az 189é. nov. 10-iki közgyűlésén. 

Midőn a M. P. írod. Társaság mai közgyű-
lését megnyitni készülök, s a Társaság megjelent 
tagjait s a rajta kívül álló, érdeklődő közönséget 
üdvözlöm, nem tehetem azt minden elfogulás, 
minden aggály nélkül. Széttekintve soraikon, 
sajnálattal kell látnom az érdeklődésnek sokkal 
csekélyebb mértékét, mint óhajtandó s talán 
méltán várható is lett volna. S nemcsak a köz-
gyűlés, ez évenként egyszeri összejövetel, hézagos 
volta, a mi lehangol. Nem csinálhatok, nem is 
akarok titkot csinálni belőle, hogy társaságunk-
nak alig hat éves megalakulása óta aránylag 
rövid életében évről-évre érezhetőbben mutat-
kozik az érdeklődés hanyatlása. A titkári jelen-
tés ennek eltagadhatlan jeleit tényekben és szá-
mokban fogja felmutatni. Miben keressem ennek 
okát? Talán a vezérlés lanyhaságában, helytelen 
vagy épen eltévesztett voltában-e? Ez az első 
kérdés, melyet magamnak, kit a Társaság bizalma 
az elnöki székbe méltatott, föl kell tennem ; s 
nem késem őszintén bevallani, hogy e tisztem-
nek megfelelni alig sem voltam képes. Erőm 
gyöngeségén kívül soknemű s gyenge erőmet 
sokkal felülmúló elfoglaltságomban könnyű meg-
találni s elfogultság nélkül meg is találom ennek 
természetes okát s talán némi mentségét is. De 
sietek kijelenteni, hogy a vezetés netaláni lany-
haságnak vádja egyedül csak engemet érhet 
Nem vehet abban részt sem társaságunk titkára, 
ki kötelességeit mind a kiadványok szerkeszté-
sében, mind az ügyvitelben — úgy a szellemi 
mint a vagyonkezelés körül lángoló buzgósággal 
s fáradhatatlan szorgalommal és kitartással végzi; 
sem bizottságaink s különösen pénzügyi bizott-
ságunk elnöke, ki nemcsak ritka szakértelmével, 
de saját egyéni áldozataival is folyton előmozdítja 
társulatunk érdekeit. — Vagy talán társaságunk 

irányában s szervezetünkben feküdnék a hiba? 
Lehetetlen. Társaságunk, nevében jelzett hármas 
jellegének, hogy magyar, hogy protestáns, hogy 
irodalmi legyen, azt hiszem, teljesen megfelel. 
Iiogy magyar, ez talán szemet szúrhat prot. egy-
házunk, kivált az egyik testvér némely részénél; 
ele csak annál ajánlatosabb kell, hogy legyen a 
túlnyomólag nagyobb, hazafias szellemű s érzü-
letű része előtt, mely egységet keres Krisztus 
zászlója alatt s lelkesen küzd minden elkülönzés 
ós szakadás ellen, mely más zászló alatt indul 
a nemzeti és hit-egység ellen. Iíogy protestáns, 
ez talán szemet szúrhat a nemcsak protestáns-
ellenes, de vallási türelmetlenségtől duzzadó ellen-
táborban ; de annál szorosabb összetartásra s 
öntudatosabb tevékenységre kell hogy ösztönözze 
a türelmes Krisztus nagy seregének Luther és 
Kálvin csapatvezérsége alatt küzdő bajnokait. 
S végre hogy irodalmi s olyan a milyen, az ellen 
a közművelődés, a haladás, a szabad eszmefej-
lődós s a mi ezzel együtt jár — az eszmehar-
cok egyetlen igaz barátjának sem lehet kifogása, 
kivált mikor a tudománynak szolgáló szemle, a 
művelt közönség igényeit kielégíteni törekvő 
könyvkiadványok mellett már a rég óhajtott és 
sürgetett népies iratokat is megindította s azok-
nak egyszerre egy teljes évfolyamát tudja átadni 
a forgalomnak, tíz füzetben, a kezdet nehéz-
ségeivel szemben kielégítő tartalom mellett már 
is nevezetes külső sikerrel, néhány füzetnek már 
is 10—10 ezer s a tíznek összesen több mint 
50 ezer tényleg elkelt példány-számában. 

S mindamellett a Társaságunk iránti ér-
deklődés évről-évre hanyatlóban? Gyűléseink 
kevéssé látogatottak s tagjaink kötelezettségeik 
beváltásával késedelmesek, sokan a felhívásra, 
figyelmeztetésre, postai megbízásra nem is felel-
nek, annál kevésbbé tesznek annak eleget. — Nem 
mai baj; hogy csak ma teszek róla megnyitóm-
ban panaszos említést, azért van, mert protest. 
egyházunk ma oly forduló ponton áll, melyről 



Társaságunk ügyében is — és pedig szerencsés 
— fordulatot várok és remélek. 

Hogy magyar prot. egyházunk, negyedfél 
százados életében, ma forduló ponton áll, azt ki 
ne látná, ki tagadhatná, ki merné tagadni ? Az 
úgynevezett egyházpolitika, mely hazánkat, a 
nemzet minden rencleit és rétegeit, az egyháza-
kat és a társadalom minden osztályát több mint 
két év óta (hogy többet ne mondjak) feszültség-
ben tartja, ha mint közelebb várható, szentesített 
törvények alakjában lép életbe: azzal meg fog 
ngyan szűnni, s vajha mielőbb, a feszültség; ele 
beáll egyszersmind egész mivoltában a fordulat, 
melyről szólok. — E törvények, kétségkívül, az 
állami s nemzeti egység és a szabadelvű haladás 
érclekében vannak. S mi protestánsok, kik a 
vallási és lelkiismereti szabadság alapján állunk, 
sőt annak talajából nőttünk ki, kiknek azok a 
törvények legszentebb hitelveinket nem érintik, 
legalább nem sértik, azokat mint hazafiak ós 
protestánsok elvileg csak helyeselhetjük. De ta-
gadhatlan, hogy sok köteléket, mi a híveket az 
egyházhoz kapcsolta, a hiten kívül, de a gya-
korlati élet viszonyaiban, lazábbá tesznek, vagy 
épen feloldanak. Intézményeket, melyek eddig 
kizárólag egyházi funkciókban nyilvánultak, álla-
miakká tesznek ; megengedik ugyan a polgári 
házasság mellett az egyházit is, de amazt teszik 
egyedül kötelezővé, ezt a felek akaratára bízzák; 
megengedik, hogy belső egyházi céljainkra anya-
könyveket vezessünk tovább is, ele az állami 
hitelességet csak az állami anyakönyvek részére 
tartják fenn. A vegyes házasságból származó 
gyermekek vallása iránti rendelkezés jogát a 
szülőknek adják s épen egyházunk érdekeit védő 
törvényes intézkedéseket szüntetnek meg; sőt 
az egyházakból kilépőknek megengedik a min-
den felekezeten kívül maradást is, a mi épen 
azokat az egyházakat viszi •— nem akarom mon-
dani, hinni sem — veszélyes válság elé, ele min-
den esetre megpróbáltatásba, melyek csaknem 
kizárólag a hívek buzgóságából s filléreiből tart-
ják fenn föléli épületöket. 

Ily gyökeres változásokkal s bizonyos fokig 
átalakulással szemben tisztába kell jönni magunk-
kal s számot' vetni minden erőnkkel, hogy meg-
állhassunk. A reform irányát és célját csak üdvö-
zölnünk s ahhoz teljes szivünkkel - lelkünkkel 
csatlakoznunk lehet és kell. I)e nagy reformok 
és átalakulások soha sem mehetnek végbe rázkó-
clások nélkül. Nem a talaj ing lábaink alatt, mert 
mi sziklán állunk, a hit szikláján, azon az egy 
fundamentumon, melyen lávül mást senki sem vet-
het, a Jézus Krisztuson s a benne vetett hitben. 
Nem alattunk ing a talaj, csak körülöttünk mo-
zog a levegő ; de a szél, a merre akar, fú és senki 

sem tudja hová. Össze kell-e vonni vitorláinkat, 
hogy hajónk sziklára ne csapódjék, zátonyra ne 
jusson ; vagy inkább kifeszíteni, hogy szabadon 
evezzen a sík tengeren annak mélyei fölött? 
Vitorláink összevonásával, vagy kép nélkül szólva, 
kezeink tétlen összetevésével (még ha imádságra 
is) létjogunkat tennők le s tagacinók meg; ki-
feszítésével azonban kétszeresen ébren kell len-
nünk és őrködnünk, úgy a kormányon mint az 
árbocokon s az egész fedélzeten. 

Más helyen, a hová tartozott, mutattam rá 
a nagyobb lelki gondozásnak, az igehirdetésben 
a fokozottabb buzgóságnak, a hálók mélyebbre 
vetésének, a szeretet munkái gyakorlásának s 
a benső vallásosság és élet felébresztésének szük-
séges voltára az egész vonalon és minden irány-
ban. Itt az írod. Társaságban, csak arra kell 
figyelmeztetnem, hogy a tettek és az élő szó 
közvetlenebb hatásai mellett az írott szó, a kéz 
és a nyelv mellett, a toll sem megvetendő fegy-
ver s nem kevésbbé sikeres eszköz ama célok 
elérésére. Irodalmi Társaságunknak is teljes el-
szántsággal, tömörüléssel, lelkes buzgósággal 
sorakoznia kell az egyház harcosainak tábo-
rában s vívnia zárt vagy nyilt sisakkal, kinek 
a mint tetszik, a szent ós nemes célért, a fen-
lobogó zászló védelmében. Természetesen mi 
csak szellemi és erkölcsi célokért, csak lelki 
fegyverekkel küzdhetünk, Ezeket szolgáltatni első 
sorban M. Prot. írod. Társaságunk van hivatva 
is, kötelezve is. Az eddiginél még nagyobb mun-
kásságot kell úgy bel- mint külterjileg kifejtenünk. 
Folyóiratunk és könyveink küzdjenek a tiszta 
tudomány még erősebb fegyvereivel s adjanak 
egyházunk vezéreinek, világiaknak és igehircle-
tőinknek még több készletet és segélyforrást; 
népies kiadványaink szóljanak a százezrek szí-
véhez, értelméhez, kedélyéhez; ébreszszenek 
azokban fokozottabb buzgóságot, mélyebb meg-
győződést, erősebb ragaszkodást hí tökhöz, egy-
házukhoz, melyet őseinktől örököltek, kik fegy-
verrel és vérök hullásával szolgálták a Krisztus 
ügyét. Mi szóval, igével a szeretet és béke tet-
teivel szolgáljuk 1 azt, ele oly híven s oly csüg-
gedetlenül, mint ők. 

Hogy ezt tehessük ós sikeresen munkál-
hassuk, jobban kell tömörülnünk nemcsak egy, 
de minél több központon. írjanak az írók és a 
tudósok ; gazdag tárházukból vegyenek elő ót és 
újat, minél többet, minél jobbat. Alakuljanak 
meg a vidéki fiókok; tartsanak felolvasásokat; 
gyűjtsenek tagokat és saját köreikben munkál-
ják buzgóbban a Társaság céljait, prot. egyhá-
zunk érdekében. Ha ezt nem akarjuk, ha ezt 
most sem teszszük meg: kiadtuk magunkról a 
bizonyítványt, hogy nem vagyunk életrevalók s 



álljunk félre az útból ; én félreállok s érdeme-
sebbnek és erősebbnek vagyok helyet adni kész, 
hogy mint közharcos álljak a sorba. De ha meg-
teszszük, ha meg tudjuk tenni, akkor a forduló-
pont, melyen állunk, nem fenyeget veszélylyel, 
hanem diadallal biztat, mert felébresztett közö-
nyünkből, figyelmeztet elhanyagolt vagy lanyhán 
teljesített kötelességeinkre, s buzgósággal ihlet-
vén lelkeinket, kitartókká tesz a munkában. És 
akkor ismét igazolva lesz az írás ama szava, 
hogy Isten a gonoszból is jót hoz ki, s áldhat-
juk a kegyelem atyját és az ő szent lelkét, a 
miért megengedte a forduló pontra jutnunk, meg-
ismertette azzal szükségeinket ós kötelességein-
ket s a haladás és cselekvés útjára terelt, 
mely a szabadságra ós az üdvösségre vezet. 

S e remónynyel a Társaság mai közgyűlé-
sét megnyitom. 

Szász Károly. 

L á t o m á s o k . 
Sötét éj volt.. . 
»A nap lement, de csillagok nem jöttenek.* Az égen 

nehéz felhők űzték, hajtották egymást. Vihar készült.. . 
Lelkemben is vihar dúlt. . . A gondolatok ép úgy 

jöttek-mentek, tolultak, kergették egymást lelkem egén, 
mint künn a fellegek. . . A reformáció emléknapjaira gon-
doltam. . . Az 1517-ik év október 31-re, a mikor Luther 
kiszegezte híres tételeit s egy csomó felületes tétellel szem-
ben azt hirdette: A keresztyén ember egész életének egy 
folytonos megtérésnek kell lennie. . . És az 1533-ik év 
november l-re, a mikor Kálvin gondolatai először rázták 
meg a lelkiismeretet s a mikor minden szentek ünnepén 
csodálkozva hallotta a párisi közönség, hogy minden szen-
tek se' tehetnek semmit a mi idvességünkért, ha az Isten 
kegyelmét szivünkbe nem fogadjuk. 

A mint így a múltra gondolék, szomorúan kérde-
zém magamtól: Ugyan megbecsüljük-e azt a drága evan-
géliomot, a mit a reformátorok napfényre hoztak ? Fel-
támadt bennem az önvád, a miért oly közönyösek va-
gyunk. Másfelől igazolni törekedtem korunkat, de épen e 
törekvés juttatta eszembe, hogy mily nagyon sok seb 
tátong előttünk s mily sok az üres szív, az önző lélek, 
a földhöz ragadt jellem, az eltiport erény s a vigasztalan 
fájdalom. Lelkem izgatottsága testemet is lázba hozta. . . 
A nyitott ablakon át hiába tódult be az üde levegő. . . 
Homlokom izzó volt, mint a zsarátnok. . . Szeretteim csen-
desen szunnyadtak. . . A szomszéd házakban is rég álomra 
tért mindenki. . . Az egyedüllét gondolata oly nyommasztó 
hatást gyakorolt rám. . . Úgy tetszett, mintha még lám-
pám sem égne oly vigan, mint máskor. . . Mintha sűrű 
köd töltötte volna meg a kis szobát, melynek barátságos 
volta oly sokszor hivott fel munkára. . . Most a toll moz-
dulatlanul feküdt előttem. »Mit írjak — gondolám — úgy 
is minden hiába. Annyiszor szóltam, annyit írtam már 
s mégis minden halad, csak az Isten országának szent 
ügyét hagyja cserbe mindenki. Még a kik keresik is az 
igazságot, azok is megállnak a félúton s vagy egy kis 
tagadással vegyítik az evangéliomot vagy pedig az isteni 
tekintély mellett meghajolnak gyáván, csupa kényelemből 
az emberi tekintély előtt is.« * Azért hát elég, Uram; óh 
vedd el az én életem, mert nem vagyok jobb atyáimnál. 

Sőt rosszabb vagyok!« íme itt állnak előttem az én szel-
lemi atyáim képei. A keretből mintha reám néznének. 
Luther, Kálvin és a többi reformátorok. De mi ez? Mintha 
a keretek megmozdulnának, az alakok megelevenedné-
nek. . , Úgy láttam, hogy a keretek embernyi nagyságra 
nőttek meg s velők együtt a néma, festett alakok. S egy-
szerre csak elhagyták a kereteket s nem láttam miként, 
hogyan, de odaszálltak asztalom köré. . . Szorongva néz-
tem körül. . . Úgy tetszett, mintha kis szobám megnépe-
sednék. . . Eleinte csak úgy bizonytalanul rezgett-mozgott 
az elterülő homály s azután mindjobban kialakultak a 
benne helyet foglaló emberek körvonalai. Sőt szobámnak 
az ablakkal szemben eső fala mintha egészen eltűnt volna 
s az így támadt nyíláson át, mintha a messze távolba 
lehetett volna tekinteni. . . A merre néztem, mindenfelé 
nyüzsgő, mozgó seregeket láttam, . . Felismertem őket. . . 
A régi kor hithősei voltak. A legkiválóbbak egészen közel 
ültek. Luther kezében lant volt s a lant húrjai mintha 
halkan megrezdültek volna és lágyabban, mint a nyugati 
szellő suhanása, hangzott a szellemajkakról az áhítatos 
ének: »Erős vár a mi Istenünk«. Kálvin, fejét kezére 
hajtva, komolyan nézett maga elé, mintha az istenség 
titkairól elmélkednék. Zwingli fájdalmas arccal tekintett 
fölfelé. . . Kezét kínzó sebére tette, a melyet a kappeli 
csatatéren kapott. . . Ajkai vonaglottak, a mint azt suttog-
ták : A testet megölhetitek, de a lelket nem. . . Iínox, a 
skót puritán és Melius Péter, a debreceni sziklaszilárd 
református lelkész, Kálvin mögött állottak. . . Tekintetűk-
ből erő sugárzott elő, mely azt hirdette, hogy őket emberi 
kegy, emberi ravaszság, emberi tévedés meg nem hajlít-
hatja. .. Dévainak, a magyar Luthernek, kezén lánc csörgött... 
Hiszen kétszer vetették börtönbe, mert nem szégyellette 
a Krisztus evangéliomát. . . Sztáray, a híres énekes, meg-
dicsőült arccal tekintett a menny felé. . . Károli Gáspár, 
a bibliafordító, az írást tartotta kezében s abban e mon-
dásra mutatott: Az Isten igéje megmarad mindörökké. 
(Ézsaiás XL, 8.) 

Eleinte megborzadtam, e túlvilági alakokat látva. . . 
Sikoltani akartam, de nem birtam. . . El akartam futni, 
menekülni, de mintha helyemhez lettem volna szegezve... 
Azután meg a mult árnyai oly szelíden, oly barátságosan 
tekintettek rám . . . Mintha csak azt akarták volna mon-
dani: Ne félj! . . . Hiszen' segíteni, erősíteni, vigasztalni 
akarunk. 

— Nincs számomra vigasztalás — mondám. Most 
itt a reformáció emlékünnepe s én mégis azt látom, hogy 
a protestánsokon valami nagy bágyadtság s kedvetlenség 
vett erőt. Örülniök, lelkesedniük kellene s nekem úgy tet-
szik, mintha nem tudnák, hogy merre menjenek. Hiába; 
— így szóltam a régmúltból visszaszállt alakokhoz — mi 
nem haladhatunk az általatok vert utakon. Majd bizony. 
Neki álljunk a római katholikus egyháznak, annak téve-
déseit cáfoljuk és bizonyítgassuk, hogy a pápa nem csal-
hatatlan s a papnőtlenség nem keresztyén intézmény vagy 
hogy az ostya nem változhatik át a Krisztus testévé és 
vérévé, . . Micsoda háborúság lenne ebből . . . . . Ha a tár-
sadalmi élet minden pontján civakodni kezdenénk a hit 
kérdései miatt. . . Még utóbb vért ontanánk mi is, mint 
ti, a múltban. Ha pedig fel nem veszszük az erős harcot, 
hát akkor miért vagyunk protestánsok . . . Hisz úgy nin-
csen nekünk semmi feladatunk, hivatásunk, missziónk!.. . 

A mint így felháborodva beszéltem, tekintetem 
Zwinglire esett s úgy vettem észre, hogy irtózatos kíno-
kat szenved. . . A fájdalom költözött szelíd arcára s szinte 
eltorzította azt. . . Mintha sebe százszoros gyötrelmet oko-
zott volna neki. . . Utoljára is nem hallgathatott, hanem 
így válaszolt: 



— Hát ezt érdemeljük mi tőled s az utókortól ? . . . 
Hát ennyire nem tudjátok, hogy mi volt a mi igazi cé-
lunk?! Hát elfelejtettétek-e, hogy mi mind azt hittük, 
hogy a római egyház szellemében és akarata szerint szól-
tunk s ez az egyház a Krisztust vallotta mégis csak fejé-
nek. . . Mi tehát az eltikkadt lelkeket az Isten kegyel-
mének forrásaihoz akartuk vezetni, a melyeket a Krisztus 
tárt fel előttünk. . . Igaz, később földi fegyvert is ragad-
tunk. . . De azt ti tudhatnátok legjobban, mily fájdalom-
mal tettük ezt. . . Tettük pedig mégis azért, mert nem 
tűrhettük, hogy az evangéliumi eszmék terjedését tűzzel-
vassal akadályozzák meg ismét, mint Wald, Wycliffe és 
Husz János idejében. . . De mi nem földi harcot akar-
tunk. . . Még csak nem is protestálni, cáfolni, ellenkezni 
törekedtünk, hanem építeni, a sziveket megszentelni, a 
hitetleneket megtéríteni, a vakhit igája alatt nyögőket fel-
szabadítani, a sebeket bekötözni, az embereket boldogí-
tani. . . Óh mennyire elvakultatok, ha más feladatot nem 
láttok magatok előtt, mint a protestálást, ellenkezést, a 
támadást, ar cáfolást. Hiszen tinektek kedvezőbb a hely-
zetetek. . . Oh ha a ti családi köreitekben felhangzanék 
az Istent dicsérő ének, ha az otthont buzgó imával 
szentelnétek meg, ha megindulnátok az evangéliom hir-
detésére, a szenvedések enyhítésére, csupa szeretetből, hi-
szen akkor sokkal több eredménye lenne működésteknek, 
mintha csak Ítélgettek, bírálgattok, de a Krisztus által a 
földre hozott erőket a gyakorlati életbe át nem viszitek... 
Higvjétek el, ma is vannak a zárdák mélyein, a kik vá-
gyódnak a boldog családi élet után, a kik sóvárognak a 
lelki szabadság után s a kik majd átalakítanák a római 
egyházat, csak győződnének meg arról, hogy igazi sze-
retetteljes keresztyénség lehet az emberi tekintély túl fe-
szítése nélkül is. . . De hol láthatják ezt a hivő, bizó, 
szent és munkás keresztyénséget. . . 

Megszégyenülve hajtottam le fejem. . . Éreztem, hogy 
a nagy reformátornak igaza volt. . . Nekünk nem ütnünk 
kellene, hanem gyógyítanunk. . . Nekünk a Krisztus irgal-
masságába kellene elmélyednünk. . . 

— Csak az a baj — szóltam aztán — hogy az 
ilyen kegyes cselekvésre nem igen vannak birtokunkban 
életerős, meggyőző igazságok. Ti könnyen hihettetek, de 
azóta a tudomány nagyot haladt s manapság nem hiszünk 
semmiben, a mi rendkívüli és csodás. . . 

— De hát a Krisztusban csak hisztek, kiáltott Luther 
hevesen?! Csak nem vetettétek meg azt, a ki engem is, 
másokat is, milliókat a kárhozatból és boldogtalanságból 
kimentett?! 

— Hát hiszen hiszünk mi a Krisztusban, de csak 
úgy mint egy nagy emberben. . . Hiszszük róla, hogy okos-
sága, erkölcsisége magas fokon állott. . . Hiszszük, hogy 
nagyon szép eszméket hirdetett. . . 

— De hát azt hiszitek-e, hogy meggyőzte a halált 
s nektek oly boldogságot szerzett, a mely a síron tűi még 
dicsőségesebb lesz? — kérdé Luther. 

— Bizony, ezt nem igen hiszszük, felelém. Mi ne-
künk a Krisztus csak egy szép eszmény, a mely itt a 
földi életben fénylik, ragyog előttünk, de hogy a síron 
túl is lenne hatalma, azt az emberi tudomány nem tartja 
lehetőnek. 

— Ha a ti Krisztusban való reménységtek csak e 
földi életre való reménység — szólt ekkor Calvin — 
akkor nyomorultabbak vagytok minden földi teremtmény-
nél. Oh ha mi is az emberi tudományra hallgattunk volna, 
bizony soha a Krisztus evangéliomát nem mertük volna 
hirdetni. De hirdettük, mert tapasztaltuk igazságát. Hir-
dettük a Krisztus nagy irgalmasságát, mert az boldoggá 
tett. Hirdettük a Krisztus feltámadását és az örök életet, 

mert a Krisztus a mi imáinkat meghallgatta s lelki jelen-
létét köztünk megbizonyította. Menj azért a te földi tudo-
mányoddal. . . 

— De, óh jó Uram, ez a mi tudományunk, ez 
különb tudomány — vetém közbe — mint a mit ti is-
mertetek. Ez természettudomány. 

— No, ha természettudomány, hallgassatok rá, de 
csak a mikor a természetről ad felvilágosítást. Hiszen, 
maga ez a tudomány is megvallja, hogy az örök Isten 
dolgairól nem tud semmit. 

— Az igaz, mondám, de hát az evangéliom ellen-
kezni látszik a természettudománynyal. Millió megfigyelést 
teszünk. . . Ismerjük az ásványokat, növényeket, állatokat, 
embereket. . . Ismerjük azok életműködéseit, de sehol sem 
találtunk olyan cselekedeteket, a minők a Krisztus csele-
kedetei, tehát — — — 

— Tehát, szólt Calvin s hangja zúgott, mint a vihar, 
a mely az alatt ott künn feltámadt — tehát a Krisztus 
cselekedetei nem lehettek egy közönséges ember cseleke-
detei. S ha van Isten, pedig ezt még a ti korotok sem 
tagadja meg, a ki valaha könyörülni akart az emberi 
nemzetségen, akkor az csak úgy szólhatott., úgy cseleked-
hetett, a mint a Krisztus szólt és cselekedett. És ti nek-
tek így kellene gondolkoznotok: A ki a mi Megváltónk 
akar lenni, az legyen erősebb mint mi. Abban legyen 
erő a mi bajaink legyőzésére. Ha így gondolkoznátok, 
sokkal boldogabbak lennétek. 

— Az igaz — mondám — hogy nagyon holdog-
talanok vagyunk. . . Talán azért hajhászszuk úgy a csinált 
örömöket, mert a lelkünk nyugtalan és bensőnkben igaz 
békét nem találunk. . . Milyen jó volna hinni, erős hittel 
bízni a Krisztusban! Csak legalább megközelíteni tudnánk 
azt a magasságot, a melyben Ő felettünk áll. . . 

— Hiszen megközelíthetitek . . . kiáltának egyszerre 
a reformátorok. . . Hiszen az Ur nincs messze. . . 

S azután Melanchton folytatá szelíd, csendes hangon: 
— A megváltás ereje áthat az egész természeten. 

Nézd a büszke bérceket, az ásványok ezerféle nemeit. . . 
Hogy fénylenek!. . . Hogy ragyognak! És egy kis ibolya 
úgy megszégyeníti őket. . . Mert a kis ibolyában élet van 
s a mint szétterjeszti gyökerecskéit, azt kiáltja: A ki ve-
lem egyesül, azt megváltom a halálból; annak életet adok. 
Az igaz, hogy ez nagyon hiányos élet. . . Mert az ibolya 
nem érez, nem mozdúl helyéről, nem emlékezik, nincs 
lelki élete.. . Ujabb megváltásra van szükség. . . És nézd, 
a kis madár már repülni tud. . . Az már megismeri azt 
a kis kezet, a mely naponként enni ád neki. . . De ibolya 
és kis madár, mind visszahullnak a halál birodalmába... 
Egyedül az ember számára tartott fenn az Úr mentséget, 
szabadulást. . A z igaz, hogy az ember életét is fenye-
geti a halál. . . Fenyegeti a bün, mely lelki életének har-
móniáját megzavarja. . . . Az ember minden dicsősége 
tudománya s ereje nem bír itt segíteni. . . De nézd, most 
a tökéletes élet közelít felétek. . . A földre szállott Isten 
az. . . A kiben nincs bűn, a ki szent és tiszta volt s a kin 
a halál erőt nem vehetett ? . . . Nem természetes-e mindez? .. 
Hogy adhatna életet a kis ibolya, ha élet nem lenne 
benne? . . . És hogy adhatna örök életet a Krisztus, ha 
nála nem lennének a halálnak a kulcsai!. . . Hogy ad-
hatna idvességet a Krisztus, ha felülről nem szállott 
volna alá ? . . . Hogyan közölhetne isteni erőket, ha nem 
bírt volna isteni erőkkel?. . . 

— Öh milyen szép, milyen dicső. . . Hiszen így az 
evangéliom igazságra vezet. . . Hiszen így a természet-
tudomány is bizonyságot tesz mellette! . . . 

— Hát nem emlékeztek-e a Krisztus szavaira, a 
melyeket az apostolokhoz intézett: Sokat mondhatnék 



nektek, de ti azt el nem hordozhatnátok. De a Szent 
Lélek, az elvezérel a teljes igazságra. Igazán szégyen, hogy 
úgy kétségbeestetek, a mikor az evangéliom egész dicső-
sége feltárul előttetek — — 

— Óh mily kár, sohajték, hogy mi magyarok nem 
érünk rá az evangéliommal való beható foglalkozásra. 
Mi most nemzetünket akarjuk erősíteni s épen azért más 
kérdések foglalnak el bennünket. Most már látom, hogy 
a protestantizmus alaptanai igazak, de mi most nem állít-
juk e felekezeti tanokat előtérbe, mert sokkal magasabb, 
egyetemesebb eszmény áll előttünk: a nemzeti élet erősítése. 

A mint így szóltam, csodálkozva láttam, hogy az 
atyák közt nagy háborgás mutatkozott. . . A gályarabok 
felemelték láncaikat, mintha azzal akartak volna lesúj-
tani. . . Luther félrehajtotta fejét és szemeiben könnyek 
látszottak. . . Sztáray és Szegedi Kis István el akartak 
rejtőzni, mintha szégyelték volna magukat az én szavaim 
miatt. . . A vihar is teljes erővel zúgott künn, mintha az 
is haragját akarta volna éreztetni. . . Villám villámot ért 
s a mennydörgés megreszkettette az ablakokat. 

Aggódva néztem körül. . . Mindenik reformátor arcán 
bánat, boszúság és harag tükröződött. . . Csak két ember 
arcizma nem változott, Kálviné és Melius Péteré. . . Egy-
másra tekintettek, hogy melyik szóljon; utoljára Kálvin 
azt mondá a debreceni kálvinista prédikátornak: 

— Téged illet a szó, testvérem! Te magyar vagy! 
Egyik reformátor szava sem volt oly rettenetes, mint 

e sziklaszilárd emberé: 
— Szerencsétlen! — kiáltá — hát te az evangé-

liom nélkül akarod a nemzetet erősíteni?! Nem tudod-e, 
hogy az az Isten ereje?! Nem tudod-e, hogy az nem 
protestáns tan, nem felekezeti tan, hanem az egyetemes 
igazság?! Nem tudod-e, hogy a Krisztus minden emberek 
Megváltója? Nem hallottad-e, hogy rá szüksége van min-
denkinek? Nézd csak, mire mentek azok a nemzetek, a 
melyek a krisztusi igazságokkal rá értek foglalkozni és 
tették azokat a családok, a társadalom, az egyházak meg-
szentelő erőivé! Vigyázz, mert ha ti lángra nem gyújtjá-
tok az evangéliomi hit és szeretet tüzét, akkor a szabad-
ság nem lesz okos, a gazdagok nem lesznek könyörüle-
tesek, a szegények háborognak, a családi élet megromlik 
s akkor aztán az ipar, kereskedés, a virágok és állatok 
ismerete a nemzeti erkölcsök hanyatlásának, az egyéniség 
elerőtlenedésének gátat nem vethetnek. . . Azért hát higyj 
az Úr Jézus Krisztusban és idvezülsz, nemcsak te, hanem 
a te nemzeted is. . . 

— Jaj hát nekünk, ha így rossz úton járunk. Jaj 
nemzetemnek, mert közönyös az evangéliommal szemben! 
Jaj nekem, százszorosan jaj, hogy én oly gyenge vagyok 
s az én szóm is gyenge, a melyet a nép ezrei meg nem 
hallanak! Van-e még szabadulás? Ha van, hát menjetek 
el ti, ős idők dicső alakjai s súgjátok a fülébe minden 
magyarnak, hogy a nemzet jóvoltáért, boldogulásáért nyissa 
ki szíve ajtaját a Krisztus előtt. 

— Mi ezt nem tehetjük. . . Sőt téged is el kell 
hagynunk. 

— De hát ki végzi el a nagy munkát, ki razza fel 
e népet álmából? 

— Az Isten Lelke. 
— De azt az én népem nem ismeri. 
— Olvassa a prófétákat és az apostolok írásait 
— De azokat az én népem nem érti. Ón azért ma-

radjatok! Segítsetek! Irtózom, félek! Ha ti elhagytok, ha 
a nagy ünnepnap elmúlik, a melyen ti rólatok megem-
lékezünk, megint visszaesünk a hitetlenségbe, közönybe, 
reménytelenségbe s e világ muló gyönyörűségeibe. Adja-

tok, mutassatok valami maradandót, állandót, örökkévalót 
változhatatlant, a mibe fogózhassunk. 

Ekkor a reformátorok egyike az égre mutatott s 
azt kiáltá: Nézz! Láss! 

És látám, hogy a tűzkígyó, a mint végig rohant a 
légkörön, lángbetűkkel e szavakat írta az égre: A Jézus 
Krisztus tegnap és ma ugyanazon volt és mindörökké 
ugyanazon lészen. 

A mint e fenséges igazság átcikkázott lelkemen, 
mindjárt láttam, hogy a reformátorok nagy alakjait for-
rongó képzeletem idézte fel, de egyúttal éreztem azt is, 
hogy a mit tőlök hallottam, az az Isten beszéde volt. Oda 
mentem a nyílt ablakhoz s tele tüdővel szívtam be az 
éltető levegőt. És lelkem is fenséges gondolatokkal telt 
meg. Megújult bennem a hit Erősebb lett a reménység. 
A vihar is lassanként elmúlt. A fellegek elhúzódtak. Szende 
csillagok ragyogtak az égen. 

— Mindez így lesz a lelki világ egén is — gondo-
lám. — Lesz eg-y jobb jövő, a melyben a Krisztus szere-
tetét végre megértik az emberek. . . A mikor ének száll 
fel minden ajkról, nem káromlás. . . A mikor a családok 
körében szentség lakozik s nem e világ szerelme. . . A 
mikor az Isten igéjét tisztán prédikálják mindenfelé. . . 
S a mikor nemcsak hallgatják, de meg is teszik, a mit 
az Úr parancsol. . . A mikor az ifjú lányok nem bízzák 
magukat oly férfira, a ki hitetlen és ledér. . . A mikor a 
gazdagok megtudják, hogy örülnie kell az embernek, ha 
a szent célok áldozatot követelnek. . . Óh ezért a dicső 
korért érdemes küzdeni! 

Kiterjesztém kezeimet s így szóltam lelkem mélyén 
az élő Istenhez: Ugy-e bár Uram, te azt akarod, hogy 
el ne csüggedjünk, hanem bízva küzdjünk s a nemes 
harcot a bűn ellen megharcoljuk?! 

A mennydörgés még egyszer felmorajlott a távolban 
s én ez égi biztatást véltem hallani: 

»Mondottam, ember küzdj, és bízva bízzál /« 
Szabó Aladár. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az alföldi ref. tanügy emelkedése. 
Nem régen azzal a hangzatos felhívással fejezte be 

Nagy Sándor ágyai ref. lelkész e lap hasábjain egyik 
cikkét: kövessünk iskolapolitikát! Csudálkozom rajta, hogy 
ő, a ki a nagy magyar Alföld szélén lakik, észre nem 
veszi, hogy ott egynéhány év óta egyebet sem űznek, 
mint iskolapolitikát. Ennek a politikának hozzák áldozatul 
az ekklézsiák, nem feleslegeiket, mert olyan nincsen, hanem 
a hívek hitbuzgóságának minden anyagi eredményét; 
ennek a városok hazafias lelkesedésüknek hevét és terhes 
pótadóiknak egy javarészét. Jelszóvá lett a tanügy emelése, 
az iskolák fejlesztése, s a jó református magyar ember, 
a ki mind vallására, mind hazájára büszke, meghozza a 
terhes áldozatot az iskolának, mert az az elv, hogy így 
kívánja ezt mind a felekezeti érdek, mind a hazafiság, 
miket pedig elhanyagolni kálvinista embernek bárhol a 
világon, de hazánkban sokszorosan elkövetett Szentlélek 
elleni bűn, tehát a legnagyobb bűn volna. 

Tagadhatatlan, hogy lehet vitatni e politika egészen 
jogosult, vagy kevésbbé jogosult voltát. Különösen sok szó 
férhet ama nagy mérvet öltött versenyhez, mely főleg az 
Alföld egyes vidékein a gimnáziumok fentartása és tovább 
fejlesztése körül kifejlett. Nem jobb volna-e a közép-



iskolákra hozott roppant áldozatokat egyházunk belső 
kiépítésére, fájdalom, lanyha hitéletünk föllendítésére, a 
hitünk cselédeivel való jóltevésre, a meglévő híveknek 
nemcsak megtartására, hanem egy sokakat meghódítandó 
dicsőséges hadjárat költségeire, tehát par excellence vallásos 
célokra fordítani? Oly kérdés, mely, ha tekintjük az iskolák 
által terjesztett művelődés áldásos voltát is, teljes méltá-
nyossággal meg nem oldható. Tény, hogy pl. a budapesti 
kis ref társadalom, élén a tanárokkal, a benső vallásosság 
emelése körül annvi buzgó és oly csudás eredménynyel mű-
ködik, hogy annak hatása alatt szinte szeretné az ember 
a hitközönynyel, a nazarénizmus és baptizmus terjedé-
sével küzködő nagy alföldi ekklézsiáknak oda kiáltani: 
hagyjátok ti a gimnázin mot! Fordítsátok minden erőtöket 
annak az ellenségnek a legyőzésére, a mely önnön keb-
letekben és saját falaitok között dúl! Viszont az is igaz, 
hogy a gimnáziumokat építők célja nemes, szent; az ősök 
tradícióin és a jövendő reményén alapszik. 

Egy dolog azonban bizonyos. Az, hogy most ki-
fejlesztett, vagy megfejlesztendő ref. gimnáziumaink csak 
akkor felelnek meg céljuknak és csak úgy hozzák meg a 
reájuk fordított óriási áldozatok kamatait, ha nem pusztán 
névleg tartoznak egyházunk kötelékébe, hanem azzal a 
legszorosabb szellemi kapcsolatban állanak. Hiszen — szó 
sincs róla — lehetőleg gondoskodnak erről a fentartó tes-
tületek s végső helyen az egyházi főhatóság, de az ez irány-
ban való aggodalom a lényegesen megváltozott viszonyok-
ból önként foly. 

Valaha, sőt még csak nem régen is az alvidéki gim-
náziumok megannyian Debrecen partikulái voltak. Onnan 
nyerték tanáraikat, a szükséghez képest egyet, legfölebb 
kettőt, hármat, onnan vettek mindennemű tanügyi instruk-
ciót, de onnan kapták azt az erős kálvinista szellemet is, 
mely az iskola külső és belső életén meglátszott. Debrecen 
aegise még a Duna-Tiszaközre is kiterjedt és belső, szellemi 
közösséget teremtett az anyaiskola és partikulái vagy a 
gondolkodásban, érzületben vele összefort gimnáziumok 
között. Manapság a főiskola elveszítette hatását a vidéki 
középiskolákra, azok egyszerűen kinőttek keze alól és 
függetlenítették magukat. A régi theologiát végzett tanerők 
helyébe újak jöttek, egyetemi tanulmányokkal s állami ok-
levéllel. Tíz év előtt még az alföldi gimnáziumokban csak 
fehér hollóként volt található egy-egy okleveles tanár, ma 
csaknem ugyanezt lehet elmondani a Debrecenben theo-
logizált és később az állam által jogosított professzorokról. 

A gimnáziumok képe tehát megváltozott. Úgy áll a 
dolog, hogy csupán adminisztratív kapcsolatban állanak 
az egyházkerületekkel is. E kivívott függetlenségben mind-
addig nincsen semmi veszély, míg a tanárok érzik, tudják 
azt, hogy ők a prot. egyháznak sokra elhívott édes gyer-
mekei, abban és azzal együtt élnek és hogy ők nem puszta 
ismeretek tanítására, hanem hiterős, vallásos emberek 
nevelésére is vannak kötelezve. Erkölcsi a kötelezettség, 
de jaj! ha nem érti meg a tanár! Azt is érteniök kell, 
hogy az iskolán kívül nemcsak a köztársadalomban való 
világításra, hanem az egyház ügyeiben való ténykedésre 
is el vannak szólítva, ennélfogva nemcsak hallomásból 
kell ismerniük egyházunk alkotmányos szervezetét s nem-
csak olvasniok a gyűléseiről, különféle összejöveteleiről és 
mozgalmairól írt referádát, hanem annak mindennemű 
akciójában tevékeny részt kell venniök. 

Eléggé lobog-e jövőre is tanárainkban az egyházzal 
való benső, szellemi közösség érzete — a jó Isten tudja. 
Az még csak nyújthat reményre okot, hogy ha nem mi 
neveljük is magunknak tanárainkat, hanem az állam 
nekünk, azért a szülői ház, az elemi és középiskolai nevelés 
kitörölhetetlen nyomokat hagy azok keblében, a mely 

nyomokon haladva tanári pályájukon vallásos buzgósággal 
és lelkesedéssel működnek. Mert hisz az ellenkező is meg-
eshetik. Ismerek én prot. tanintézetek emlőin nőtt s azok 
szolgálatában álló egyéneket, a kik nemcsak hogy nem 
protestánsok, hanem valóságos atheisták. 

De ezen kívül alföldi gimnáziumainknál nem hagy-
hatók figyelmen kívül azon tünetek, hogy azok, mint emel-
kedésük lépcső fokát egymásután veszik igénybe az állam-
segélyt. Tapasztalat szerint ebben sincsen magában véve 
semmi veszély. Az állam sem nem követel, sem nem tesz 
illetéktelen beavatkozást. Tudja, hogy a nevelés ügye 
eminenter állami feladat s ha egy jó részét a felekezetek 
tartják vállaikon, az csak hálára és a mint lehet segélyre 
méltó. Az állam a prot. iskolák segélyezésével csak 
nagyobb tehertől akar szabadulni. A baj csak abban rej-
lenék, ha az államilag segélyezett gimnáziumoknak egy-
házunkkal való évszázados kötelékei ép ezen okból meg-
lazulnának, ha a tanárok inkább az állam, mint a prot. 
egyház felé gravitálnának. S hogy erre a hajlandóság 
megvan, az el nem tagadható. 

De reméljük a legjobbat. Reméljük, hogy az alföldi 
tanügy izmosodása, a kis gimnáziumoknak állami segélylvel 
nagy gimnáziumokká fejlődése egyátalában nem jelenti a 
prot. szellem hanyatlását, sőt kiterjedt voltuknál és tanáraik 
megnövekedett számánál fogva ez intézetek még szélesebb 
körben és intenzivebben működő megannyi fókusai lesz-
nek ref. egyházunknak. Ebben a reményben emelkedésüket 
a legnagyobb örömmel lehet üdvözölni. 

Az Alföld egyes vidékei közül főleg a régi Nagy-
Kún ságban látjuk legerősebbnek a verseny vágyat és képes-
séget. Míg a régi gimnáziumok közül egynéhány (Derecske, 
Makó, Várad) végképen feloszlott, több (Nagy-Kálló, Nagy-
szalonta, Hajdú- Szoboszló, Szentes) más kezekben (állam, 
község) és részben más irányba ment át, addig a nagy-
kúnsági három ref. gimnázium nemcsak fentartotta magát, 
hanem kettő ki is egészült nyolc osztályúvá, egy pedig a 
fejlődés stádiumában van. A hajdúsági gimnáziumok közül 
az egyik (Böszörmény) még mindig tépelődik a lét és nem 
lét kérdése fölött, a másik (Nánás) most próbálkozik az 
állammal paktálni. Ugyan e felett gondolkozik Békés is. 

Mindezeket megelőzte tehát Magna Cumania. És ez 
annyival feltűnőbb, mert a három nagykúnsági gimnázium 
csaknem közvetlenül egymás mellett van és mert fejlődé-
sük meglepő hirtelenséggel s a mellett úgy az állam, mint 
a ref. főhatóság tanügyi intencióinak ellenére vagy legalább 
nem kedvére történt. Ugyanis a heves-nagykúnsági ref. 
egyházmegye látva a három intézet tengődését, még a 
60-as években arra törekedett, hogy belőlük egy központi 
gimnáziumot alapítson, majd a 80-as években a tiszántúli 
ref. egyházkerület foglalkozott azzal a tervvel, hogy a 
háromból egy erős főgimnáziumot hozzon létre. Mindez 
meghiusult, mert egyik egyház sem akarta a maga inté-
zetét a másikért feláldozni. Viszont a kormánynak a kö-
zelfekvő szolnoki főgimnázium létesítése által az volt el 
nem titkolható célja, hogy az intézetek egyikét vagy mási-
kat feloszlásra bírja. Nem történt meg, sőt utóbb látva 
a kormány ez intézetek szívós kitartását s a fentartó 
egyház és város nagymérvű áldozatkészségét, maga sietett 
segélyével a szükségben lévők felemelésére. E segélyt csak 
kettő kérte és vette idáig igénybe. Mezőtúr kap évenként 
3000 frtot, Kisújszállás évenként 10,000 frtot s e mellett 
10,000 frtot kapott rendkívüli államsegélyképen az épít-
kezési költségbe pótlásául. Karcag még ekkoráig minden 
külső segélytől és befolyástól érintetlenül áll. 

Mindhárom intézet tetemes és sokba kerülő építke-
zéseket tett. Mezőtúr 1889-ben 120 ezer forintért emel-



tetett a tudománynak díszes csarnokot, holott van elhe-
lyezve az elemi íiiskola is. Kisújszállás a jelen évben 
140 ezer forintba kerülő palotát építtetett pusztán csak 
a főgimnázium céljaira. Karcag ugyancsak az idén 40 ezer 
forintot áldozott egy külön épületre, hol gimnáziumát el-
helyezte. 

A három gimnázium az új és szebb aerához méltó-
lag rendezte be magát taneszközökkel is. Különösen a 
kisújszállási főgimnázium e tekintetben nem hagy fel semmi 
kivánni valót és a kormány kiküldöttének is (Klamarik) 
teljes megelégedésével találkozott. »Egyetlen tanintézet 
van — úgymond — Magyarországon, a budapesti Ferenc 
József fmevelő intézet, mely belső berendezésre vele vete-
kedhetik.« Természetes az egyes szertárak és a könyvtár 
mindháromnál még sok kivánni valót hagy fel, de bőkezű 
dotációk mellett egy decennium leforgása alatt pótolva 
lesznek a hiányok. Különösen a könyvtárak vannak el-
hagyatott állapotban. Mind a három egyforma szegény. 
Az idei »Értesítők* szerint a mezőtúri 3718 drb, a kis-
újszállási 2o85 drb. A karcagi nincs összesítve, de az is 
ilyenforma mennyiségű. Minőségre még tán szegényeseb-
bek, úgy hogy a meglévő könyvek közül is egy rakás 
kiselejtezésre vár. Méltán csudálkozbatunk a könyvtárak 
ilyetén állása felett. Mezőtúr már 300 százados múlttal 
dicsekszik, 1579-ben már gimnáziumi jelleggel bírt és 
tudvalevőleg itt tanított Szegedi Kis István, Karczag is 
több mint másfélszázadra vezeti vissza gimnáziumának 
múltját, még legfiatalabb a kisújszállási iskola, mely ere-
detét csak 1746-ig tudja visszavinni. És ennyi idő alatt 
nem voltak képesek gyűjteni egy jóravaló könyvtárt! 

Az épületeken kívül a legnagyobb haladást a tanárok 
számának szaporításánál és fizetésük korszerű berendezé-
sénél mutatják fel említett tanintézetek. Istenem! mivé 
lettek azok a régi kis partikulák, melyekről így ír Szász 
Károly (Emlékbeszéd Kriza János felett): »Furcsa kis 
intézetek voltak ezek. Egy tanító vagy tanár volt bennök, 
a ki úgyszólván minden tanítványával egyenként bajló-
dott, mert az osztályok rendesen elkülönítve sem voltak. 
Azt sem lehetett tudni, hogy mikor végez bennök valaki 
és mehet felsőbb akadémiákra. Ha volt tanítvány még a 
IV—Vl-ik osztályt is végeztette velők a tanár, de tulaj-
donképen két latin osztályra voltak számítva*. És ezek 
a furcsa kis intézetek ma 10—13 tagból álló, s egész 
testületet képező tanárkarral bírnak. Legkevesebb a most 
V-ik osztályra egészült karcagi gimnázium tanárkarának 
száma = 6. Ennyit állított be a folyó iskolai év elején. 
Ezek között egy az állam által elismert, három okleveles 
és két helyettes. Külön díjazza a vallás (200), az ének 
(100) és a torna (1.00) tanárokat, kik a káplánból és a 
tanítókból telnek ki. A rendes tanárok fizetése 1000 frt 
törzsfizetés 200 frt lakbér. A fentartótestület az állami 
nyugdíjintézetbe lépését bejelentette, s a mit ki kell emelni, 
a tanárokra hárítható 2 °/0 évi díjat is felajánlotta. A 
kisújszállási tanárkar áll 15 tagból, kik közül 12 okle-
veles, három helyettes. A rendes tanár fizetése 1200 frt 
törzsfizetés, 200 frt lakbér és 50 frt quinquennium. A 
vállástanár 600, az ének- és tornatanár 400—400 frtot 
kap. Állami kinevezés alá esik négy. A mezőtúri tanárkar 
áll 13 tagból, kik közül az állam által elismert négy. 
okleveles hat, helyettes három. A rendes tanár fizetése 
1200 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér, a vallástanáré 600 frt 
külön ének- és tornatanár nincs. A fentartótestület az 
országos nyugdíjintézetbe lépését bejelentette. Tanárokkal, 
mint láthatjuk, legjobban el van látva a kisújszállási fő-
gimnázium. De a többiek is hol állanak a régi kis fur-
csa intézetektől! Hát még fizetéseik! ? A század ellőt-
tieket nem is említem, mert azt még természetben szol-

gáltatták ki, de még nincs tíz éve, hogy ez intézetekben 
csak 600 frton nyomorgott a szegény kálvinista professzor. 

Aránylag legtöbb tanulója van a mezőtúrinak = 284, 
azután a karcagi gimnáziumnak — 162, s végül a kisúj-
szállásinak = 190, de remélhető, ha főleg a konviktus 
létrejön, a tanulók száma jövőben ott is emelkedni fog. 
A díszes falak állnak és növendékekre várnak. A fentartó 
testületek büszke örömmel tekintenek a magas épületekre, 
a tanárok dagadó kebellel tanítanak azokban. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy a városok, egyházak, tanárkarok 
valamennyien érzik és tudják azt, a mit Nikiás mondott 
katonáinak: »Férfiak teszik az államot és nem puszta 
falak*, mit még azzal toldunk meg, hogy az egyházat is 
férfiak teszik és nem a puszta falak. Ily férfiakat látunk 
mi — vaj' ne csalatkozzunk — a fölemelkedett intézetek 
elöljáróiban és tanáraiban. 

Épen mert ilyeneket látunk, reámutatunk még egy 
teendőjükre. S az ev. ref. leánynevelés felkarolása. Hogy 
szükségük van a nagykúnsági népes ref. ekklézsiáknak egy 
felsőbb leánynevelő intézetre, azt bizonyítani felesleges. 
Hisz ma sok ref. szüle viszi leánygyermekét a Palásthy 
püspök alaDította törökszentmiklósi zárdaiskolába és bízza 
olyanoknak a gondjaira, a kik' vallásos felfogását — köte-
lességükből folyólag — más irányba terelik. A kik erre 
nem hajlandók, kénytelenek leányaikat messze földre: 
Miskolcra, Rozsnyóra, sőt még a máramarosszigeti állami 
intézetbe is elvinni. Természetesen Debrecen is kap belő-
lük. Biztató remények közt indult meg pár év előtt a 
heves-nagykúnsági egyházmegye kebelében egy mozgalom, 
mely Mezőtúron szándékozott egy leánynevelő intézetet 
állítani. Mezőtúr is felbuzdult s több rendbeli adakozások-
ból mintegy 70 ezer frtot ajánlott fel e szép célra. Később 
azonban ez ügy az egyházmegye és Mezőtűr között támadt 
sajnálatra méltó differenciák következtében zátonyra jutott. 
Az egyházmegye, miután Túr ajánlatát visszavonta, az 
ügyet napirendről levette. 

De itt megállani és ez ügyet végkép elodázni a kún 
városoknak és egyházaknak nem lehet. Mezőtúrnak a 
legutóbbi népszámlálás szerint van 23.757 lakosa, Karcag-
nak 18.197, Kisújszállásnak 12.527, Túrkevének 13.092. 
Ezek — törvény szerint — mint városok, mindannyian 
kötelezve vannak polgári iskolák felállítására. Kívánatos 
volna, ha közös erővel mi hamar egy erős ev. ref. felsőbb 
leánynevelő-intézetet szerveznének. 

Alföldi. 

T Á R C A . 
Az asszony hivatása. 

Beszéd, Monod Adolftól. Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsanna 
nó'egylet alakuló gyűlésén. 

(Folytatás.) 

Lássuk már most, hogy az asszony eredeti hivatása 
változást szenvedett-e a bűnbeesés által, mely Isten alko-
tását oly mélyen megrendítette. 

A sátán először az asszonyt csábítja el, azután ő 
általa csábítja el a férfit; kétszeresen ravasz eljárás: egy-
részről, mert könnyebben célhoz ér az asszonynál mint a 
ki gyengébb és másrészről, mert az asszonynak nagyobb 
a befolyása a férfira. Ámde azért adatott-e neki e szelid 
hatalom, hogy a férfi lelkiismeretét megzavarja, annak 
vesztére legyen a helyett, hogy segítségére lenne? és hogy 



neki az életért, melyet tőle vett a bűnt és halált adja 
viszont ? A szeretete e hűtlen megszegéseért büntette az 
Úr őt, azon iszonyú fájdalmakkal, melyek nélkül általa 
emberiség nem gyarapodhátik és függő helyzetének félre 
ismeréseért azzal, hogy egy fokkal lealacsonyította. »A 
te akaratod a te férjed birodalmában lészen is néki biro-
dalma lészen rajtad.*1 Az asszony tehát, minden kívánsá-
gát a férjének alá rendelje, ez függő helyzetének fokozott-
sága és az ő uralma alatt álljon, ezért lett állása egyúttal 
alárendeltté.2 Ne gondoljátok azonban, hogy ezért megszűnt 
volna a férfinak oly segítsége lenni, ki hozzá hasonló. 
Hiszen sohasem volt nagyobb szüksége e szerető gyengéd 
társra, mint épen akkor. Az Úr irgalmassága oly nagy, 
hogy ugyan abban a pillanatban, midőn az aszonyt meg-
alázza, őt viszont fel is emeli nagyobb és dicsőbb hi-
vatást helyezve kilátásba, mint annakelőtte. Mert az 
asszony által igéri azon várva várt Szabadítót a földre 
bocsátani, ki az ördög munkáját meg fogja semmisíteni, 
mintha ez által kívánná ismét helyre hozni, a két nem közt 
megbomlott egyensúlyt. Az első név pedig, mely által Fiát 
az emberiségnek megjelenti »Asszony magva«. »Annak fe-
lette, ellenkezést szerzek te közötted és az asszony között, 
a te magod között és az asszony magva között: az meg-
rontja tenéked fejedet, és te mardosod annak sarkát."3 

így nem jött létre, lényeges változás a két nem egymás-
hoz való viszonya között: az asszony hivatása most is a 
szeretet, állása alázatos; csak mind ez a bűnbeesés kövez-
keztében komolyabb jelleget öltött, az alázatosság mélyebb, 
a szeretet eszményibb lett. Szégyennel és azon ellenáll-
hatatlan vágygyal telve, hogy előbbi állását ismét el-
foglalhassa, csak azért fog ezentúl élni, hogy férje irányá-
ban elkövetett vétkét ismét helyre hozhassa, így igyekezni 
fog itt e földön enyhíteni a bűn keserűségeit és óvni és 
figyelmeztetni fogja őt a jövő élet büntetései elől. 

Pál apostol még egy magyarázatát óhajtanám itt 
felemlíteni: »Hasonlatosképen akarom, hogy az asszonyok 
tisztességes öltözettel, szemérmetességgel és mértékletes-
séggel ékesítsék magokat, nem pedig hajoknak fodrozgatá-
sával vagy aranynyal, vagy drága kövekkel, vagy drága 
öltözetekkel (a mint illik az olyan asszonyokhoz, kik isteni 
szolgálathoz kötelezték magukat), jó cselekedetekkel. Hanem 
az asszony csendességben tanuljon, minden alázatossággal; 
mert az asszonynak nem engedem, hogy tanítson, sem a 
férfiún birodalmat végyen. Mert Ádám teremtetett először, 
azután Éva. És Ádám nem csalattatott meg; hanem az 
aszony minekutána megesalattatott, lett a bűn oka. Meg-
tartatik mindazáltal a magzatok szülésének állapotjában, 
ha megmarad 4 a hitben, a szeretetben és a szent életben 
szelídséggel*. Az asszony volt a második, a ki teremtetett 

1 I. Mózes III. 16. 
2 Az asszony és a férfi büntetése között egy különbséget 

észlelhetünk, a mely különböző hivatásuknak felel meg. Az asszony 
büntetése a családkör korlátai között marad, míg a férfié az összes 
teremtményekre kiterjed. 

3 I. Mózes III. 15. 
4 I. Timótheus II. 9 - 1 5 . 

és az első, a ki vétkezett, mondja az apostol; kétszeres 
oka van tehát, hogy szerény, hallgatag és alázatos marad-
jon. Minden kétséget kizárólag van itt kifejezve az asszony 
helyzetének alárendeltsége. De az apostol keresztyéni jó 
cselekedetek által, ezt tiszteletbeli helyzetté kívánja átala-
kítani. Van egy tiszta ékesség, mely kitűnően áll neki: a 
jó cselekedetek. Ezek ékítsék Isten és emberek előtt arany, 
drága kő és fényes ruhák helyett! De ez még nem min-
den. Az asszony, a midőn magamagának megszerzi az 
üdvösséget, egyben férjének is megszerezheti azt, a neki 
igért magzatok szülése által. Egy asszony szerzi meg 
az üdvöt a világnak a Megváltó szülése által, mikor az 
idő beteljesedett, de minden asszony szerezhet a maga 
módja szerint üdvöt a világnak az által, ha megismerni 
és megszeretni tanítja a Megváltót. Itt ismét ugyanazon 
szeretet hivatásával találkozunk, mely kötelességévé vagyis 
inkább kiváltságává teszi a nőnek, hogy magát kétszeres 
odaadással nemcsak a szenvedők vigasztalására, de még 
a bűnös emberiség megmentésére is szentelje, a mennyi-
ben ennek szemeit az Ur Jézus Krisztusra irányítja. 

Az asszony tehát az írás, vagyis az Úr Isten akarata 
szerint a teremtés és még inkább a bűnbeesés óta a férfi 
segítőtársa, ki azért adatott nekie, hogy szerény és alá-
rendelt állásában ennek javát és kivált lelki üdvösségét 
előmozdítani segítsen. Ezt tanítja nekünk az írás és a 
természet egyaránt. A tulajdonokban és hajlamokban nyil-
vánulnak a feladatok, melyeket az Úr a két különböző 
nemnek rendelt. Kérdezzétek meg tehát magatokat és 
mondjátok meg, hogy másra érzitek-e magatokat teremtve, 
mint épen azon hivatásra, melyet az Úr beszédje után, 
nektek megjelöltem? 

Azt mondtuk, hogy állástok függő és alázatos. Ezen 
pontra vonatkozólag Pál apostol egyszerűen, olvasóinak 
velők született érzésére hivatkozik, mikor, miután meg-
tiltotta az asszonynak, hogy az imádság vagy jövendő-
mondás alatt fátyolát leoldja, hozzá teszi: »Magatokban 
ítéljétek meg, hogy ha illendő dolog-e az asszonynak 
mezítelen fővel imádni az Istent? Avagy a természet is 
nem tanít-e meg erre titeket, hogy a férfiúnak éktelen 
dolog nagy hajat viselni ? Az asszonynak ellenben ékes-
ségére vagyon a nagy haj : mert neki feje fedezésére 
adatott a nagy haj*.1 Ezen elvek az apostol előtt oly 
elvitázhatatlanok, hogy nézete szerint csak is a vitatkozás 
méltatlan dühe, mely figyelmet sem érdemel, tagadhatja 
meg őket. »Hogyha valakinek tetszik ezek ellen versengeni, 
nékünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekeze-
teinek. «2 A hosszú és rövidre nyírt haj itt látszólag egy 
általános mélyreható megkülönböztetése az asszonynak a 
férfitől. »Kimégyen az ember az ő munkájára és az ő 
dolgára mind estéig«,3 ő válaszsza magának a külső vilá-
got, a nyilvános életet és terjeszsze ki munkakörét az egész 
föld területére, sőt lépjen összeköttetésbe az egész világ 

1 I. Kor. XI. 1 3 - 1 5 . 
2 I. Kor. XI. 16. 
3 Zs. 104. 23. 



egyetemmel az angyalok gyönyörűségére, mert nem terjészt-
heti eléggé soha az ő Urának Istenének képét és dicsőségét, 
melyet nemcsak itt e földön, de az összes teremtmények előtt 
képvisel. Mert ha visszahúzódnék a kis családi körbe, vágyá-
nak ellenállana, mely őt a nyilvános életre hívja, hűtlen-
séget követne el hivatása ellen, elpuhulna és megfeledkez-
nék férfiúi méltóságáról; ez esetben már csak orsót kellene 
kezébe nyomni és rokka elé állítani. Az asszony dolga 
azonban egészen másképen áll: a családi körben találja hiva-
tását, a házi tűzhely az ő munkaköre, az ő feladata a család-
ért fáradni és a hosszú haj, melylyel az apostol őt ékesítve 
látni kívánja, jelképe rejtett, csendes életének, melynek 
bensejében nemének legfontosabb (teendőit oly hűséggel, 
szeretettel és méltósággal végzi. »Az asszony*, mondja 
a mostani kor egy kiváló írója, »virág, a mely csak az 
árnyékban nyílik.*1 Szerény óhaja legyen: csendes elvo-
nultságban magát övéinek szentelni, a házat őrizni és 
háztartását vezetni.2 

(Folyt, köv.) Szilassy Aladámé. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Negyedik nap. 1894. okt. 81-én. 

Napirenden az egyházmegyéknek az országos ev. ref. 
lelkész-ózvegy-árvai gyámintézet alapszabály tervezete fe-
lett adott véleményeiről szóló jelentés volt, melyet Kenes-
sey Béla aljegyző terjesztett elő. A nagy gonddal meg-
szerkesztett jelentés egyfelől az egyházmegyék vélemé-
nyét ismertette, másfelől meg részletesen indokolt előadói 
vélemény volt. 

E jelentés felolvasása u'án Tisza Lajos gróf világi 
elnök szólott: Most következnék az előadói jelentésben 
nyolc pontba foglalt, a nyolc egyházmegye részéről tett 
észrevételek részletes tárgyalása. De ha az egyházmegyék 
módosításainak mindenikét tárgyalni kezdenők, úgy az 
ügy tárgyalását ma be nem fejezhetnénk és így a konvent-
hez az ügyet be nem terjeszthetnők. A mi az egyház-
megyék által ajánlott módosításokat általában illeti, azok-
nak legnagyobb hibáját az képezi, hogy minden megye 
ajánl ugyan módosításokat, de egyik sem alapítja azokat 
pénzügyi számításokra. Már pedig a gyámegylet ügye 
egészen pénzügyi. A módosításokat általában az jellemzi, 
hogy sokkal több terhet rónának az egyesületekre, mint 
a mennyinek az a fizetések arányában meg volna képes 
felelni. Ezen aztán természetesen megtörik a dolog. A 
javasolt tervezet pedig számításokon alapszik, de e számí-
tások megbízhatóságát be kellene bizonyítani. Ő azonban 
alig hiszi, hogy, a miként azt a konvent tavaly tervezte, 
a gyámegyesület már 1895. január 1-én életbe léphessen. 
Indítványozza tehát, hogy az ügyben a kerület oly értelmű 
kérelemmel járuljon a konventhez, hogy a gyámintézet 
életbeléptetese halasztassék el 1896. január 1-ére. Ez az 
idő aztán arra használtatnék, hogy az egyházmegyék az 
alatt az ügyet alaposabban tanulmányozhassák. 0 a kon-
venten is felveti ez eszmét és a mennyiben tehetségében 

1 Lamennais. 
2 I. Timóth. V. 14, Tit. II. 4. 5. 

áll, ily értelemben fog a konventen munkálni. Szóló fel-
fogása szerint csak úgy válhatik ez intézmény áldásossá, 
ha megtaláltatik a mód, hogy a megyei gyámintézeteknél 
már szerzett jogok épségben tartása mellett azoknak 
vagyona az egyetemes gyámintézet alkatrészeinek nyil-
váníttatik. Azt nem tartja szükségesnek, hogy a gyám-
intézet vagyona a központban kezeltessék. 0 híve az 
észszerű decentralizációnak, az ellenőrzésnek azonban köz-
pontinak kell lennie. De azt már méltányosnak tartja, 
hogy ha valamelyik megyei gyámegylet most többet képes 
adni tagjainak, mint a mennyit — legalább kezdetben — 
a központ bírna adni, e megszerzett jogok tekintetbe-
vétessenek. 

A felvetett indítványhoz hozzászóltak: Vörös Károly, 
Szász Károly, Morvay Ferenc, Kovács Albert, Lányi 
Gábor, Baksay Sándor mindannyian pártolólag, csak a 
kivitel módozatjait illetőleg térve el egymástól. Végül a 
gyűlés Szász Károly püspök formulázásában egyhangúlag 
a következőkben állapodott meg: 

A kerület meghallgatván az egyházmegyék véle-
ményeit, azokból arról győződött meg, hogy az ügy még 
nincsen kellően, megnyugvást keltőleg előkészítve. Kéri 
tehát a konventet, hogy a gyámegylet életbeléptetését 
1895. Jan. 1-éről 1896. jan. 1-ére halaszsza, hogy ez év 
alatt a kérdés kellően tanálmányoztassék. Az ügy szorosabb 
megvizsgálására az egyházkerület kilenc tagú bizottságot 
küld ki, mely három esperesből, három világiból és három 
tanács-bíróból álland. E bizottság tekintetbe véve az egy-
házmegyék és más tényezőknek kívánalmait, javaslatot fog 
készíteni. E javaslat kinyomatván, kellő számban és időben 
megküldetik a megyéknek. Azok alaposan megvitatván, 
és megtevén reá megjegyzéseiket, a javaslata jövő egyház-
kerületi gyűlésén tárgyaltatni fog. 

Ekkor az ülés a konventi választásokra való tekin-
tetből néhány percre felfüggesztett. (A választás ered-
ményét a mult számban már közöltük. Szerk.) 

A szünet után Petri Elek terjeszti elő az irodalmi 
bizottság jelentését. Jelentéséből kiemeljük a következő 
pontokat. 1. Kókai Lajos bizományosnál, leszámítva a 
25%-nyi bizományi díjt, 1894. június 1-én 7585 forint 
50 kr. értékű könyv volt. Ehhez járult azóta Bocsor La-
jos : »Egyháztörténet«-e és Papp Károly: »Keresztyén 
erkölcstana* új kiadásban. A bevétel volt 1548 forint, a 
kiadás pedig 1200 frt 86 kr. A pénztár maradvány: 
347 írt 14 kr. E maradvány jóval kevesebb a mult évi-
nél, mely 1075 frtot tett ki, de ennek az az oka, hogy 
a kézi könyvek új kiadása sok költségbe kerül. 2. Filó 
Lajos még 1891-ben felszólíttatott, hogy a ^Keresztyén 
Hittan* című munkáját a bizottság által körülírt módon 
dolgozza át. Az ilyenképen elkészült mű Bocsor Lajos és 
Fábián Mihály bírálók véleménye alapján eszközlendő 
némi módosítások céljából szerzőnek visszaküldetett. 0 
azonban nem volt hajlandó a javasolt átalakításokat meg-
tenni. Minthogy az ügy sürgős, s minthogy a szerző a 
bizottság legfontosabb utasításait könyve átdolgozásánál 
ügyelem be nem vette, a bizottság 3—4 évre elegendő 
példány kinyomatását javasolja. Mikor aztán majd meg-
bízás, vagy pályázat útján fog intézkedni oly hittani kézi 
könyv Írásáról, mely a kívánalmaknak teljesen megfelel-
jen. 3. Lévay Lajos : »Kis Hitoktató* c. munkáját Csikay 
Imre és Fábián Mihály bírálók véleménye alapján a bi-
zottság egyházkerületi költségen leendő kiadásra nem 
ajánlja. Mivelhogy azonban a könyv, mely kath. tanyai 
iskolákba járó ref. gyermekek számára készült, csakugyan 
hézagpótló, a bizottság javasolja, hogy szerző bizassék 
meg könyvének átdolgozásával. 

A gyűlés e pontokat elfogadván, Lévay Lajos sár-



keresztúri lelkészt megbízza a »Kis Hitoktató* átdolgozá-
sával. 

A jelentés további folyamán megemlékezik a dunán-
túli egyházkerület ama átiratáról, melyben felszólítja ke-
rületünket, hogy Hornyánszky Viktorral kötött és immár 
lejáró félben levő ama szerződést, mely az énekeskönyv 
kiadási jogát illetőleg a nevezett céggel köttetett, meg-
újítandó, küldjön ki a maga részéről is bizottságot. A 
gyűlés ő bizottságba Szilády Áront, Petri Eleket és dr. Nagy 
Dezsőt küldi ki. 

Kenessey Béla referálta ezután Zsigmond Sándor 
gyámintézeti tervezetét, melyet íigyelembe vétel végett 
az előbb említett 9-es bizottsághoz kiván áttétetni. 

Dr. Nagy Dezső aljegyző a közigazgatási bíróságok 
ügyviteli szabályzatát mutatja be, mely a zsinati törvények 
alapján részletezi az egyházi közigazgatási birói eljárást. 
Ez az ügyviteli szabályzat tehát egy vezérfonal, mely 
az illetőségi eseteket részletezi; megvilágosítja az ügyész 
hatáskörét; tárgyalja a fegyelmi bíróságok eljárási módját; 
megállapítja, hogy kinek kell fizetnie a felmerülő költsége-
ket ; részletesen foglalkozik a felebbezés kérdésével, az 
előkészítő eljárással; intézkedik a felfüggesztés tárgyában 
a pénzbüntetések végrehajtását illetőleg stb. 

A gyűlés elfogadván előadó jelentését, megbízta őt 
hogy készítse el az ügyviteli szabályzatot. 

Ezután dr. Nagy Dezső előadásában néhány község 
borlukma ügyét, majd Kálosy József előadásában néhány 
felebbezett ügyet tárgyalt a közgyűlés. 

Ötödik nap, nov. 1-én. 

Napirend előtt elnöki előterjesztések voltak, továbbá 
a világi konventi képviselők lemondása s új választás el-
rendelése. 

A gyűlés nagy részét a számszék jelentése vette 
igénybe, melyet Szilassy Aladár bizottsági elnök vezetett 
be, általában jelezvén, hogy a mindenütt mutatkozó gyara-
podást, mely csak a Baldácsy-alapnál maradt el a nagy-
mérvű segélyezés miatt. Szász János olvassa a számszék 
jelentését, melynek legfőbb adatait a következőkben so-
roljuk elő: 

1. Közpénztár: Bevétel (bele-
számítva a tavalyi 213 frt 56V2 krnvi 
pénztár maradékot és a földhitelinté-
zettől kivett 22,850 frtot) . . . . 35,223 frt 66 V* kr. 

Kiadás (beleszámítva a földhitel-
intézethez beküldött 11,373 frt 13 krt) 33,422 » 93 

Maradvány tehát 1800 frt 73 7, kr. 
E pénztár vagyoni állapota a földhitelintézetnek 1893. 

december 31-én lezárt számlája szerint: 
1. Az egyházkerület ingatlan va-

gyonát képező szt-iványi bir-
tok vételára 145,587 frt 13 kr. 

2. Kötelezvényekben . . . . 10,910 > — » 
3. Br. Baldácsy-alapítvány a föld-

hitelintézetnél . . . . . . 1000 frt — kr. 
4. Péczely-féle alapítvány a kecs-

keméti hitelbankban. . . . 1050 frt — kr. 
5. Magyar litteraturai alapítvány 

a pesti első hazai tak.-nál . 217 frt 51 kr. 
6. Tőkeegyenleg a földhitelintéz. 

1893. dec. 31-iki zárlat szerint 2856 frt 98 kr. 
Összesen 161,351 frt 62 kr. 

A mi összehasonlítva a mult évi 158,664 frt 44 kr-
ral 2686 frt 96 kinyi szaporodást mutat. 

2. Missziói pénztár : Bevétel 
(hozzászám. a tavalyról maradt 253 frt 
66 krajcárt és a földhintézettől kivett 
700 frtot) 1681 frt 45 kr. 

Kiadás (a földhitelintézethez be-
küldött 727 frt 79 krral). . . . . 1587 frt 79 kr. 

Pénztár maradvány 93 frt 66 kr. 
Vagyoni állapota e pénztárnak: 

1. Fötdhitelintézeti 4V2°/0-os zálog 
levelekben 6500 frt — kr. 

2. Tőke egyenleg a földhitelinté-
zet 1893. dec. 31-iki kimuta-
tása szerint 3401 frt 44 kr. 

3 Alapítványokban: gr. Lónyay 
Menyhért-féle 500 frt — kr. 
Gr. Tisza Lajosé 4000 frt — kr. 

4. Kötelezvényekben. . . . . 2907 frt 75 kr. 
Összesen 17,309 frt 19 kr. 

A mi tekintettel a mult évi. . JL6,655 frt 58 kr. 

Ez évi szaporodás 653 frt 61 kr. 
3. Államsegélyi pénztár: Bevétel 

(a tavalyról maradt 87 frt 85 krral, 
a földhitelintézetből kivett 16,175 frttal 
és a tőketörlesztésből befolyt 6772 frt 
42 krral) 40,755 frt 92 kr. 

Kiadás (a földhitelintézetbe adott 
24,581 frt 12 krt és az új kölcsönökre 
adott 8775 frtot is beleszámítva) . . 40,672 > 01 

Pénztár maradvány 83 frt 91 kr. 
Vagyoni állapot 1893. dec. 31-iki zárlat szerint: 

1. Földhitelintézeti 4 7 2 %* o s zá~ 
loglevelekben 13,300 frt — kr. 

2. Földhitelintézeti 4%-os zálog-
levelekben 8000 > — » 

3. Tőkesegélyekben egyházaknál 36,599 » — » 
4. Kötvényekben 5%-os kamatra 

egyházaknál 81,586 > 81 » 
5. Tőkeegyenleg a földhitelinté-

zetben 1893. dec. 31-iki ki-
mutatás szerint . . . . . 16,598 » 99 » 

Összesen 156,084 frt 80 kr. 
A mi összehasonlítva a mult évi 150,373 frt 23 krral, 

e pénztár 5711 frt 57 krnyi gyarapodást mutat. 
4. Báró Baldácsy pénztár: Be-

vétel (mult évi 1508 frt 87 krnyi tőke-
egyenleggel, báró Baldácsy-féle nagy 
alapítvány számlájáról ide áttett 937 frt 
50 krral és 40 frt 57 kr. kamattal 
együtt) 3455 frt 35 kr. 

Kiadás (segélyekre és vegyesekre) 2713 » 75 > 
Maradvány 741 frt 60 kr. 

A mi tekintve a tavalyi 1508 frt 87 krt, 767 frt 
27 krnyi apadást jelez, mely a nagy segélyezések miatt 
jelentkezett. 

5. Zsinati pénztár. Bevétele 
1489 frt 41 krnyi maradékkal és a 
földhitelintézettől kivett 801 forinttal 
együtt 3073 frt 79 kr. 

Kiadása pedig a földhitelintézet-
hez betett 3783 frt 79 krral együtt . 3783 frt 79 kr. 

Kiadási többlet 710 frt, a mi onnan származott, 
hogy 710 frt tévedésből a zsinati pénztár javára Íratott, 
holott a közpénztárt illette az. 



Vagyon állapota: 
A földhitelintézetnél helyesbített 

tőkeegvenleg 1158 frt 56 kr. 
Égyházak által fizetendő járulék 2600 frt 16 kr. 

Összesen 3758 frt 72 kr. 
Levonva ebből az államsegély-

pénztár által előlegezett . . . . . 3000 frt _ 
Vagyon maradék 758 frt 72 kr. 

E pénztárak részletes kimutatásain kívül közli a 
számszék jelentése a kerület összes fő- és középiskoláinak 
megvizsgált számadásait és vagyoni állapotát is. 

A tárgyalás közben a jászkerekegyházi missziónak 
ez évre a misszió pénztárból 60 frtot szavazott meg a 
közgyűlés. 

Végül Szász Károly indítványára a gvűles a mindig 
gondosan készült jelentésekért köszönetet szavazott a 
számszéknek s Petri Elek pénztárnoknak a szokásos mó-
don megadta a felmentést. 

A missziók fokozatos fejlődéséről Venetianer Sándor 
olvasta fel a missziói bizottság jelentését. Utána Kálosi 
József előadásában intézet* el a gyűlés néhány személyi 
ügyet, melyeknek végeztével Tisza Lajos gróf bezárta a 
mai napra a gyűlés tárgyalásait. 

Hatodik nap, nov, 2-án. 

Az utolsó napi ülés kezdetén valószínűleg a meg-
ismételt konventi választás miatt, ismét megtelt a tanács-
terem. A szavazatok beadása után Szász Károly püspök 
a jelentőívek kérdését terjesztette elő. Elmondotta, hogy 
a kérdésekre adott feleletek elégtelen vagy helytelen volta 
az esperesek véleménye szerint is a kérdések homályos-
sága miatt állott elő. Leghelyesebb lesz tehát, ha a kérdéses 
ívek az esperesekhez visszaküldetvén, azok közvetlen forrás-
ból helyesbítik azokat, s az így kijavított íveket a konvent-
hez egyenesen terjesztik be. Ez elfogadtatott. 

Dr. Nagy Dezső, mint az egyesült jogügyi és theol. 
választmányi bizottság előadója a tanár-gyámegyleti ügy-
ben terjeszté be jelentését. Ismertette a kérdés fejlődését, 
mely abból állott elő, hogy az 1894-iki 27. törvénycikk 
felekezeti középiskolai, jogakadémiai, praeparandiai tanárok 
számára egy országos gyám- és nyugdíjintézetet állított 
fel. De ugyanez a törvénycikk szerint ez intézet tagjai más 
ilyen célú intézetnek vagy egyletnek tagjai nem lehetnek. 
Ezért kerületünk gyámintézetének, hat kivételével, min-
den tagja bejelentette kilépését kerületi gyámegyletünk 
kötelékéből. A kerületi gyámintézet szeptember 30-iki köz-
gyűlésén a kilépni szándékozó 4-8 tag a benmaradó hat 
theol. tanárral szemben részben az alapszabályok félre-
tételével elhatározta, hogy a gyámintézeti vagyont bizo-
nyos módozatok szerint felosztja. A hat benmaradó theol. 
tanár nem hajlandó e felosztást elfogadni, mivel a vagyon 
az alapszabályok szerint fel nem osztható, a feloszlás 
esetén annak hovafordítását a kerület határozhatja el. így 
került az ügy a kerület elé. Az előzetes tárgyalás a theol. 
választmány és a jogügyi bizottság előtt folyt. Ennek két 
gyűlésén a két fél között némi közeledés jött létre s ezért 
a bizottság javaslata szerint az egyházkerületi gyűlés 
kimondotta, hogy ebben a kérdésben érdemleges döntést 
most nem hoz, hanem az ügyet egyesség szerinti elin-
tézés végett visszateszi a tanár-gvámegylet közgyűléséhez. 

Érdekes elvi határozatot hozott a gyűlés Kiss Lajos 
tanító ügyénél, melyet szintén dr. Nagy Dezső adott elő. 
Ha ugyanis egy tanítót hivatalból nyugdíjaznak, annak 
megállapítására, ha vájjon szükséges-e és helyes-e a nyug-

díjazás, úgy az állam, mint az egyház részéről egy-egy 
kiküldött jelenik meg az illető helyen. — De már most 
ki fizesse a kiküldöttnek napidíjait ? A szegény tanító nem 
képes erre és nem is egészen őt illeti. H. Kiss Kálmán 
fölszólalása után, ki példákat hozott fel arra nézve, hogy 
a kerület fizette eddig, kimondja a közgyűlés, hogy a 
napidíjakat a kiküldő kerület közpénztárának kell fizetnie. 
Még néhány személyi ügyet adott elő dr. Nagy Dezső, 
utána Szilády Áron a közigazgatási bíróság nevében 
Nagy Ferencz ügyét a kerületi gyűléshez teszi vissza, oly 
indoklással, hogy a közigazgatási bíróság csak fegyelmi 
ügyben első fórum. Minthogy nevezett tanár díjlevele ép-
ségben tartásáért folyamodik, ez az ügy először a megyei 
közigazgatási bizottsághoz tartozik. Indítványára tehát 
Nagy Ferencz ügye visszautasíttatik, hogy azt mint első-
fokú hatósághoz a kecskeméti közigazgatási bírósághoz 
nyújtsa be. Önnan aztán esetleg megfelebbezheti. 

Ezután az egyházmegyéknek meg nem felebbezet.t, 
de törvény szerint a kerületi gyűlés által helybenhagyandó 
határozatai kerültek sorra. Az alsó-baranya-bácsi egyház-
megyének Szabó Péter esperes; a felső-baranyai egyház-
megyének Szász Károly, a kecskemétinek és külsősomo-
gyinak Mészáros János kecskeméti lelkész, a pestinek 
Szánthó János esperes, Tolnának Szilassy A. és Vértes-
aljának Szász K. ismertette helybenhagyandó ügyeit. Végül 
Szilassy Aladár terjeszti be hivatalos jelentését a meg-
alakult egyházkerületi értekezletről, kérvén a szabályszerű 
megerősítést. Ez megadatván Szász Károly püspök buzgó 
imában mondott hálát Istennek, hogy szent lelkével nem 
szűnt meg munkálni a most lefolyt egyházkerületi gyűlés 
folyamán. 

Még Cseh Ervin indítványára köszönetet szavazott 
az elnökségnek a gyűlés, mely után Tisza Lajos gróf az 
1894. évi rendes közgyűlését a dunamelléki evang. ref. 
egyházkerületnek bezárta. 

Sz. B. 

Az ág. ev. egyház egyetemes gyűléséről. 
Az őszi rendes konvent érdekesen folyt le. A dunán-

inneni kerület tót túlzóinak és néhány beteg tagnak a ki-
vételével ott volt minden illetékes egyén Az elnöki széken 
báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő s a beteg Karsay 
helyett Zelenka Pál püspök ültek. A gyűlés nov. 8., 9. és 
10-ik napjain tartatott. 

Prónay b. a megnyitójában különösen két dolgot 
emelt ki. Egyik az a nagy változás, melyet az országos 
törvényhozás által letárgyalt törvényjavaslatok egyházunk 
belső életében elő fognak idézni. Ev. egyetemes egyházunk 
erre vonatkozólag már zsinatán is kifejezte álláspontját, 
most tehát nincsen újból szükség ez álláspont hangsúlyo-
zására. De vessünk számot magunkkal a jövő kötelessé-
geire nézve. Az ev. egyház nem foglalt állást azokkal a 
javaslatokkal szemben, mert azok az egyház tanaival 
nem ellenkeztek s ezért első sorban állami szempontból bí-
ráltuk el. De tagadhatatlan, hogy azoknak a törvényeknek 
lesz visszahatásuk az egyház belső életére s ezért az egy-
ház minden hívének kettős tevékenységet kell kifejtenie, 
hogy egyházunk az új megváltozott helyzetben ne érezze 
magát hátrányban. Óhajtandó volna ezért az egyház minden 
hívének tömörülése a kettőztetett buzgóságban és mun-
kában. 

A másik a dunáninneni többség távolmaradása. 
Sajnosan tapasztalja, hogy nem látja teljes egészé-

ben együtt ezen az egyetemes gyűlésen mindazokat, a 
kiket a munkában való részvétel megillet. Ennek okát itt 



nem keresi, azt fölöslegesnek tartja. De épen ezért kettős 
kötelesség hárul a jelenlevőkre, hogy a rájuk váró mun-
kát elvégezhessék. Azt hiszi, hogy most, mikor a zsinati 
törvények a királyi fölség által szentesítve vannak, azok, 
a kik mindig külön álláspontot akartak elfoglalni az egy-
házban, ha fogják látni különállásuk sikertelenségét, a 
közel jövőben vissza fognak térni az egyházi tevékeny-
ség terére. 

Első fontosabb tárgy a dunáninneni túlzók ügye 
volt, melyre vonatkozólag felolvastatott Baltik Frigyes 
püspök jelentése a turócszentmártoni egyházkerületi köz-
gyűlésről. A közgyűlés pánszláv többsége nem akarta 
megválasztani a konventbe kiküldendő tagokat, mert a 
zsinati törvények 23. szakasza értelmében az egyházkerület 
küldhet a konventbe képviselőket, de az a szakasz nem 
imperativ természetű, tehát nem muszáj küldeni. Baltik 
püspök az egyházkerület egyházi elnöke a törvény ilyen 
interpretációja ellen tiltakozott, de miután a többség meg-
maradt álláspontja mellett, ő vérző szívvel kénytelen volt 
az egyházkerületi közgyűlést berekeszteni. 

Fabiny Teofil mély sajnálatát fejezi ki a történtek 
fölött, de azt hiszi, hogy Baltik püspök jelentése olyan 
világosan adja elő a történteket, hogy a zsinat csak he-
lyeslését fejezheti ki eljárása fölött. Indítványozza, hogv 
helyesléssel fogadják el a püspöki jelentést s a további 
eljárást a zsinati törvények értelmében a konventi elnök-
ségre bízzák. 

A konvent ily értelemben határozott. 
Élénk vitát keltett a Turóc-Szent-Mártonban felállí-

tandó tótnyelvü gimnázium ügye, melyről a tanügyi bizott-
ság részletesen megokolt jelentését Győry Elek főjegyző 
mutatta be. A bizottság mindenek előtt konstatálja, hogy 
a gimnázium pénzügyi alapjait igazoló iratok nélkülözik 
az okmány jelleget s két irat kivételével másolt gyűjtő-
ívek s aláírás nélküli iratok. Ennek dacára kiterjeszked-
tek a gimnázium létalapjainak vizsgálatára. A kimutatott 
69,000 frtnyi aláírt alapítványból csak 9000 frt van be-
fizetve. A tanterv és a csatolt okmányokból a bizottság 
RZt cl benyomást nyerte, hogy az algimnázium létesítésé-
nek nincs meg a pénzügyi alapja, de egyébként sincs 
szükség tót tannyelvű intézetre, mert az egyházkerületi 
iskolákban a tisztán tót anyanyelvű tanulók csak kis 
százalékot képeznek. Az intézet szervezete is úgy van 
tervezve, hogy az egyházkerület és az egyetem felügyeleti 
jogát is ki akarják zárni. A tanügyi bizottság tehát azt 
javasolja, hogy az egyetemes konvent ne hagyja jóvá a 
dunánínneni kerületnek azt a határozatát, mely szerint 
Turóc-Szent-Mártonban tót tannyelvű algimnáziumot akar 
létesíteni. 

Az egyetemes gyűlés élénk helyesléssel fogadta a 
tanügyi bizottság javaslatát, sőt egyes felszólalók, mint 
Láng Lajos, Kubinyi Géza, Beniezky Atilla még élesebb 
határozatot sürgettek. A konvent azonban Fabiny, Szon-
tágh, Haviár és Marhauser felszólalására megelégedett 
annak határozattá emelésével, hogy a turócszentmártoni 
tót gimnázium létesítését nem engedélyezi. A részletes 
indokolást nem vétette jegyzőkönyvre. 

A második napi ülésnek két egyetemesebb érdekű 
tárgya volt. Első a pozsonyi theol. akadémia anyagi ren-
dezése. Az erről szóló jelentést Trsztyénszky Ferenc fő-
esperes terjesztette elő. A jelentés elmondja, hogy a po-
zsonyi theol. tanárok helyzete a mostani csekély fizetéssel 
tarthatatlan. — A konvent a jelentést tudomásul vette s 
elhatározta, hogy a theologiai akadémia tanárainak fizetés-
emelési üyyét és általában a theologiai akadémia fejlesz-
tésének kérdését, az államsegély tárgyában kiküldött 19- es 
bizottsághoz teszi át azzal, hogy tárgyalásaiban az isme-

retes acsai alapra helyezkedve, legelső sorban erre az 
égető szükségletre legyen tekintettel. (Nekünk úgy tetszik, 
hogy az ág. evang. lelkésznevelés ügyét csak akkor lehet 
igazán reformálni, a felhozott igényeknek megfelelővé tenni, 
a mikor az eperjesi és soproni néptelen (ott 16. itt 14 
a növendékek száma) intézetek megszűnnek, s felhasz-
nálható alapjaik segélyével Pozsonyban egy erőteljes theol. 
akadémia szerveztetik! Szerk.) 

Másik érdekes tárgy volt a horvát-szlavonországi 
egyházak kiválásának ügye. A bács-szerémi főesperes be-
jelentette a bányai kerület közgyűlésének, hogy a kilenc 
horvát-szlavon egyházközség, Zágrábban tartott ülésén, 
kimondta a bács-szerémi egyházmegyéből való kiválását 
s elhatározta, hogy külön horvát-szlavon egyházzá alakul, 
függetlenítik magukat a magyar egyházi fönhatóság alól 
s a horvát-szlavon országos kormány fölügyelete alá he-
lyezik magukat. A bács-szerémi főesperes, leiratában hely-
telenítette a kilenc egyház eljárását, mert kivonták ma-
gukat az egyházi fönhatóság határozatai alól, mely alá 
törvényesen tartoznak. (Horvát-Szlavonországban 12 szer-
vezett egyház van, a lelkek száma 25 ezer, kik közül 
10 ezer egyházi szervezeten kívül áll. Szerk) A horvát-
szlavon egyházak elnöksége azonban visszautasította a 
bács-szerémi egyház beavatkozását s tiltakozik az ellen, 
hogy ezentúl az egyházakhoz forduljon az esperesség, mert 
ők megalakultak »Landes-Kirchen-Ausschuss«-szá és ők 
képezik a horvát-szlavon egyházak fönhatóságát. A bá-
nyai egyházkerület tárgyalván az ügyet, kimondta, hogy 
mivel ez az ügy közjogi jelentőségű és nagyobb megfon-
tolást igényel, azt az egyetemes gyűlés előterjeszti határozat-
hozatal céljából. 

A konventen sokan szóltak a kérdéshez. Rohonyi 
Gyula esperes, felügyelő behatólag ismertetvén a kérdés 
múltját és jelenét, békés uton való elintézést javasol. 
Belohorszky Gábor részletes indokolással azt indítványozza, 
hogy az ev. konvent elnöksége a ref. konvent elnökségé-
vel együttesen interveniáljon a horvát kormánynál. Sztehló 
Kornél békés úton kívánná visszatéríteni az elszakadni 
akarókat. Stenezel v.inkovce-neudorfi lelkész a békés ki-
egyenlítést még lehetőnek tartja. G-yöry Elek erélyes és 
határozott fellépést sürget, mert ez a vakmerő kísérlet 
nem érdemel kíméletet. Hosszabb, nagyhatású beszédben 
a törvények alapján mutatja ki, hogy milyen jogtalan 
és alaptalan a horvát túlzók eljárása. Indítványozza, hogy 
1. kerestessék meg az országos kormány a miniszterelnök 
útján, hogy lépjen közbe a fölmerült esetben az ág. hitv. 
ev. egyház törvényes jogainak védelmére; 2. a bánya-
kerületet kérjék föl, hogy a [fönforgó ügynek előzményeit 
alapos vizsgálat alá vegye és arról jelentést tegyen; 3. a 
bács-szerémi esperesség hatalmaztassék föl, hogy minden 
olyan politikai községben lakó ág. ev. híveket, a kik eddig 
égy egyházközség kötelékébe nem tartoztak, valamely egy-
házközségbe bevonjon. 

A konvent, miután Sztehló és Belohorszky is csat-
lakoztak a Győry Elek fejtegetéséhez, Badó és br. Prónay 
rövid felszólalásai után egyhangúlag elfogadta a Győry 
Elek indítványát. 

A harmadik napi ülésen elintézett ügyek között 
nevezetesebbek voltak: 

Az ág. ev. egyetemes gyámintézet jelentése, melyet 
Sztehló Kornél mutatott be. A gyámintézet Orosházán 
tartotta meg az évi közgyűlését. Ez évi bevétele 34000 frtra 
rug. Áldásos működéséről bőven szól a jelentés maga. 
Prónay Dezső báró a gyámintézetet az egyetemes egyház 
minden tagjának jóakaratába és áldozatkészségébe ajánlja. 

A Luther-társaság jelentése, melyet Gyúr át z Ferenc 
főjegyző terjesztett elő. A társaság vagyona 10,000 frtra 



emelkedett. A társaság elhatározta, hogy kiadványait, 
melyek raktáron vannak, jó előmeneteli! tanulóknak fogja 
kiosztani buzgóságuk jutalmazására. A jelentést tudomá-
sul vették. 

A felebbezési bizottság jelentését előterjeszti Sztehlo 
Kornél. Rövid vitát csak az orosházi egyház felebbezése 
okozott, melyben a hódmezővásárhelyi határban lakó ág. 
evangélikus hívek ügyében a konvent mult évi határoza-
tának megváltoztatását kéri. Az egyetemes konvent Fabiny 
Teofil indítványára kimondja, hogy a kérdéssel érdemileg 
újból nem foglalkozik, de kimondja, hogy a zsinati tör-
vények értelmében a feleknek szabadságukban áll az ügyet 
peres útra vinni s a konzisztórium előtt igazságukat 
keresni. 

Az ó-budai leány-egyház anyaegyházzá való alaku-
lásra kért engedélyt, de azt az egyházkerület nem engedte 
meg. A konvent, mint utolsó fórum,.szintén nem járult 
hozzá a kérelemhez, mert anyagilag nemlátja biztosítva 
az ó budai községnek, mint anyaegyháznak sorsát. 

A konvent néhány kisebb jelentőségű ügy elintézése 
után Zelenka Pál püspök buzgó imájával véget ért. 

H. J. 

A protestáns irodalmi társaságból. 
November 9-én választmányi, 10-én közgyűlése volt 

e társaságnak. Az érdeklődés lanyha, a megjelentek száma 
csekély volt mindkét alkalommal. 

A választmányi ülésen, a Lónyay-utcai főgimnázium 
tanári szobájában, jelen voltak Szász Károly elnöklete alatt 
Csiky Kálmán, Gyurátz Ferenc, Hegedűs Sándor, Masznyik 
Endre, Papp Károly, Petri Elek, Révész Kálmán, Szlávik 
Mátyás, Szőts Farkas választmányi tagok és Kenessey 
Béla titkár. Lehangoló volt az a kép, melyet itt a társa-
ság anyagi életéről nyertünk. A társaság pénzügyei zilál-
tak, mert a tagsági díjak rendetlenül, vagy épen nem 
folynak be. A tagok száma inkább fogyóban, mint növe-
kedőben. A taggyűjtés eredménytelen. Ezek miatt a társa-
ság szellemi élete is lanyhul. Hiában a lángbuzgalmú tit-
kár nagy erőfeszítése, hiában a jóravaló Szemle, hiában a 
kiadványok megszaporítása a népies iratokkal: a társaság 
szellemi élete csak nem akar lendülni. Az ezredévi ünne-
pélyre kitűzött pályázat meddőnek mondható. A társaság-
nak egyesületi élete kis körre szorul. 

Ez a panaszos hang vonult át a választmányi ülésen, 
ez volt a tenorja a közgyűlésnek is. 

November 10-én volt a közgyűlés. Ezt is gyéren 
látogatták a tagok. Lehettek vagy 40 —45-en. Az ág. evang. 
konvent későn volt kihirdetve, a társaság gyűlését a mult 
évi határozatból kifolyólag a konventtel egyidejűleg kellett 
megtartani, e miatt a meghívókat későn lehetett szétkül-
deni. S bizony a kálvinista rész mind a fővárosból, mind 
a vidékről nagyon gyengén volt képviselve. Az evangéli-
kusok aránylag elég szép számmal jelentek meg. Ott láttuk 
közülök báró Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Zelenka Pál, 
Baltik Frigyes, Zsilinszky M., Győry Elek, Bachát D., 
Horváth S., Belohorszky G., Handel V., Veres József, 
Chotvács Endre, Hörk József, Schneller István, Stettner 
Gyula, Perlaki Elek, Poszvék Sándor, Melczer Gy., Ujágh K., 
Masznyik E., Szlávik M., Csengey Gyula, Zelenka Lajos, 

Sass J., stb. tagokat, míg a fővárosi reformátusokat Szász 
Károly, Csiky Kálmán, Kovácsy Sándor. Concha K., 
Petri E., Szőts F., Kenessey Béla, Szabó A., a vidéki ref. 
tagokat pedig Révész Kálmán és Zoványi Jenő képvisel-
ték. A felsoroltakon kívül néhány érdeklődő férfi és nő : 
ennyiből állott az irodalmi társaság közgyűlése. 

A közgyűlést Szász Károly nyitotta meg azzal a 
tartalmas és időszerű megnyitóval, mely egész kiterjedésé 
ben a Lap elején olvasható. Az indokolt panaszos hang 
mellett bölcsen és lelkesen vannak felsorolva a társaságra 
váró legközelebbi feladatok. A közgyűlés nagy tetszéssel 
fogadta a hatásos megnyitót. 

A titkári jelentés, Kenessey Béla által előterjesztve, 
tárgyilagos és hű, de egyszersmind elég lehangoló képét 
tárja fel a társaság életének. 

A társaság pénzügyi oldala nem valami fényes. Be-
vétele 1893-ban 10,932 frt 73 kr., kiadása 10,433 frt 
79 kr., pénztármaradványa 498 frt 94 kr., hátralék-követe-
lése 6593 frt, a miből tényleg csak 2844 frt folyt be. A 
folyó 1894-ik évben szintén ily gyengén folynak be a 
tagsági díjak. Vagyona 18,200 frt papírokban és 32.800 frt 
alapítványi kötelezvényeken. 

A társaság tagjainak száma fogy. Van most 33 párt-
fogó, 283 alapító, 452 rendes és 465 pártoló, összesen 
1233 tag; kevesebb az előző évinél 43-mal. Belépett nyolc 
alapító, 14 rendes és 16 pártoló, összesen 38 tag. Pedig 
a taggyűjtő központi bizottság az idén is tett lépéseket, 
hogy tagokat gyűjtsön. 

A társaság szellemi élete a Protestáns Szemle, a 
Révész K. monográfiája és a »Koszorú« című népiratkák 
kiadásában nyilatkozott. Legkedveltebb kiadványai a népies 
iratkák, melyek első füzeteiből immár 3-ik öt-ötezres ki-
adást kellett sajtó alá rendezni. A kiadványoknak ez az 
ága bőkezű Mecenással is bír Hegedűs Sándor orszá-
gos képviselő személyében, ki újból fölajánlotta, hogy mind 
addig viselni fogja az évről-évre folytatandó »Koszorú* 
költségeit, míg a vállalat önmagát el nem tartja. A köz-
gyűlés örömmel fogadta a népiratkákra vonatkozó ked-
vező jelentést; a »Koszorú« tovább folytatását elhatározta, 
Hegedűs Sándornak és mind az előállítás, mind a terjesz-
tés körül buzgólkodó nejének köszönetet szavazott. Egy-
szersmind egy újabb jelentékeny lépést tett arra nézve, 
hogy necsak a nép, hanem a művelt közönség lelkéhez 
is közelebb férkőzzék. Elhatározta ugyanis, hogy mono-
grafia-illetményben olyan hitvédő és hiterősítő műveket 
fog jövőre kiadni, melyek nemcsak a szaktudósok, de a 
művelt közönség körében is kedvelt olvasmányok legye-
nek. Legelőször Drummond világhírű könyvét (Natural 
law in the spiritual world) fogja kiadni magyar fordítás-
tásban. — Ezt az új ösvényre térést, mint a változott 
idők elutasíthatlan követelményét, mi is csak helyeselni 
tudjuk. 

A társaság egyesületi tevékenysége Budapesten a 
böjti időszakban tartatni szokott felolvasó estélyek. A folyó 
évben a protestantizmus társadalmi hatásait tüntette fel 
a felolvasó ciklus, melyben felolvasásaikkal részt vettek: 



Szabó Aladár, Kenessey Béla, Szőts Farkas. Vargha Gyula, 
Kenessey Dezső és Fejes István. — Ezt a jó példát bizony 
követni kellene a nagyobb vidéki városokban, a protes-
tantizmus fontosabb gócpontjain is. 

A társaság millenniumi pályázata (A protestántizmus 
valláserkölcsi és közművelődési hatásának feltüntetése ha-
zánkban). melyre ezer forint pályadíj van kitűzve, meddő 
maradt; egyetlen silány tervezet érkezett be, mely szóba 
se jöhet. A választmány a kérdésnek megbízás útján való 
kidolgoztatását hozta javaslatba. A közgyűlésen beható 
vita után, melyben Révész K. a pályázat újból való ki-
tűzését, Zoványi F. annak megszűntetését, Szabó Aladár 
a pályakérdés szűkebbre vonását, Zsilinszky M. a választ-
mány javaslatát sürgették, végre is abban történt meg-
állapodás, hogy a pályakérdés 1895-ik évi dec. 31-iki 
határidővel újból kitűzendő. 

A társaság kegyeletes részvéttel emlékezett meg ha-
lottairól, köztük br. Vay Miklósról, ki a társaságnak örökös 
tiszteletbeli elnöke volt. Helyét ez idő szerint betöltetlenül 
hagyta, hogy ezzel is kifejezze az ő elhunyta felett érzett 
mély fájdalmát. Az elhunyt választmányi tag, Nagy Imre, 
helyét Sztehló Kornél fővárosi ügyvéddel és egyházjogi 
íróval töltötte be. 

Ülés végén a társaság folyó évi költségvetése álla-
píttatott meg, mely a hátralékok felvételével elég kedvező 
volna, de hát tudjuk, hogy ezek nem igen szoktak be-
folyni. A közgyűlés el is határozta, hogy az eddig még 
semmit se fizetett régebbi tagoknak a neveit törölteti. A 
buzgó Hörle József azonban oly vérmes reményeket tud 
még most is táplálni a társaság finánciái felől, hogy volt 
bátorsága azt az indítványt megkockáztatni, hogy indítsa 
meg a Társasága »Monumenta«-k kiadását. A közgyűlés 
a titkár felvilágosításai után napirendre tért az indítvány 
fölött, a költségelőirányzatot pedig változatlanul elfogadta. 

Ezek a közgyűlés jelentősebb mozzanatai. Ha több 
érdeklődés, nagyobb lelkesedés és kitartóbb munka szelleme 
lakoznék tagjainkban : írod. Társaságunk élete is gazda-
gabb, hatása egyetemesebb, áldásai szembetűnőbbek vol-
nának. Faxit Deus! Dr. Rusticus. 

I R O D A L O M . 

** >Az Úrnak napjai, vasárnapi, ünnepi, évszaki 
és kátémagyarázati imádságok* cím alatt megjelenendő 
munkámra Hornyánszky Viktor könyvkiadó úr folyó évi 
augusztus hóban az összes prot. lelkészekhez megrende-
lési ívet küldött. »Az imádságos könyv tartalmazni fog: 
I. Vasárnapi imádságokat, még pedig délelőttre és dél-
utánra ügy egyházi beszéd előttieket, mint egyházi beszéd 
utániakat és pedig részben általános tartalommal, részben 
valamely külön vallásos eszmére tekintettel. E szakaszra 
mintegy 32--35 imádságot tervez a szerző. II. Ünnepie-
ket ; ezen szakaszban 88 imádság lesz, tekintettel a ma-
gyar ev. ref. egyház főbb ünnepeire a következő beosz-
tással: 1. adventiek; 2. karácsonyiak; 3. év utolsó vasár-
napjára; 4. év utolsó délutánjára valók; 5. újéviek: 6. év 
első vasárnapjára valók; 7. farsangi vasárnapokra; 8. böjti 

vasárnapokra valók: 9. virágvasárnapiak; 10 nagypénte-
kiek; 11. húsvétiak; 12. áldozó csütörtökiek; 13. áldozó 
csütörtök s pünkösd közti vasárnapiak; 14. pünkösdiek; 
15. bűnbánati vasárnapik; 16 űjkenyéri; 17. új bori úr-
vacsoraosztásiak. III. Évszakiakat; a télnek, tavasznak, 
nyárnak és ősznek 4—4 külön vasárnap délelőttjére, ter-
mészetesen egyházi beszéd előtti és utáni imádságokkal. 
Ezen szakaszban 32 imádság lesz. IV. Kátémagyarázati 
imádságokat, a heidelbergi káté mind az 52 űrnapjának 
tárgyaira tekintettel egy rövidebb elő- és egy terjedelme-
sebb utó-, együtt 104 imádságot. V. Betegekért való néhány 
imádságot, melyek egyházi szokásunk szerint az utóimádság-
hoz csatlakoznak. Szerző tekintettel lesz a különböző, gyak-
rabban előjöhető alkalmakra. A könyv végén az úri imádság 
fog állani*. Miután Hornyánszky úrnál igen kevesen jelent-
keztek megrendeléseikkel arra nézve, hogy ő a vállalat kiadá-
sába bemehessen: most már én vagyok bátor a hazai prot. 
egyházak nagytiszteletű lelkész uraihoz a kiadó úr fentebb 
jelzett kérésével fordulni. Megvallom, némi ambícióval 
dolgoztam és dolgozom e művön, melynek kátémagyará-
zati imádságokat magában foglaló részével, irodalmilag 
már évtizedek óta töretlen utakon járok, s óhajtanám, 
hogy eddigi munkám ne menjen kárba, s szeretném az én 
szeretett egyházamat ezen a téren is, erőim mértékéhez 
képest szolgálni. Kérem mindazokat, kik érdeklődnek ezen 
müvem iránt, legyenek szívesek folyó évi december utolsó 
napjáig a fentebb jelzett módon megrendelni azt Hornyánszky 
Viktor úr könyvkereskedésében (a M. Tud. Akadémia bér-
házában). A mű a jövő 1895. év vége felé fogna meg-
jelenni 30—32 íven. Megrendelési ára kötetlenül 2 frt, 
kötve 2 frt 50 kr leend. Debrecen 1894. nov. 8. Csiky 
Lajos theol. akad. tanár és dékán. 

** Vegyes egyházi beszédek cimű müvem szives 
megrendelőit tisztelettel értesítem, hogy a mű nyomtatás 
alatt van s november hó végén kerül ki a sajtó alól. 
Kérem azért ama t. megrendelőket, kik az utánvételi költ-
séget netalán megtakarítani kívánják, szíveskedjenek az 
1 frt 20 krnyi előfizetési pénzt e hó végéig hozzám jut-
tatni, a mikor is a mű bérmentve fog nekik megküldetni. 
Egyúttal hátor vagyok tisztelt lelkésztársaimnak becses 
figyelmükbe ajánlani, hogy prédikációimnak ezelőtt hat 
évvel »Egyházi beszédek* cím alatt megjelent első kötete 
ugyancsak 1 frt 20 krért folyvást kapható s nálam is 
megrendelhető. Kartársi szives tisztelettel, Sárkeresztúron, 
1894. november 8-án. Lévay Lajos, ref. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Az erdélyi ág. h. ev. egyház 

újonnan választott püspökét, dr. Müller Frigyes nagy-
szebeni lelkészt, nov. 11-én iktatta be hivatalába az ott 
egybegyűlt egyházkerületi gyűlés. — Jausz Vilmos, a 
soproni ev. theologiai intézet újonnan választott tanára, 
nov. 10-én Budapesten az evang. egyház vizsgáló bizott-
sága előtt az egyháztörténelemből és melléktárgyaiból jeles 
eredménynyel theologiai tanári vizsgálatot tett. 

* Református konvent lesz nov. 20-án Budapesten. 
Rendkívüli gyűlés lesz, főként az országos lelkészi gváminté-
zet szervezése végett. Egyházi életünkbe, lelkészeink existen-
tiájába mélyen bele vágó nagy dologl'forog szőnyegen 
A konventi tervezetet gyökeresen át keli dolgozni, külön-
ben bizalmatlanságot és visszatetszést kelt az intézmény. 
Nézetünk szerint leghelyesebb volna elfogadni a duna-
melléki egyházkerület halasztási indítványát s az így nyert 
egy évi idő alatt a tervezetet az egyházkerületek észre-
vételei szerint át kellene dolgozni. 



* Az ág. evangélikus zsinat nov. 6. és 7. napjain 
tartotta zaró üléseit. A zsinaton a dunáninneni tülzók, 
vulgo panszlávok, nem voltak jelen. Az elnöki széket világi 
részről Pcchy Tamás, lelkészi részről a beteg Karsay 
helyett Zelenka Pál foglalta el, kinek buzgó imájával nyilt 
meg az ülés. November ö-án a király által szentesített 
legutóbbi törvény-fejezetek (az egyházkerületek beosztá-
sáról, az egyetemes közalapról és az egyetemes nyugdíj-
intézetről szólók) szentesítésére vonatkozó kultuszminisz-
teri átirat, majd a szentesítési záradék olvastatott fel 
(Gyuráig Ferenc jegyző által), mit a zsinat állva hallga-
tott meg. Azután a törvényt ünnepélyesen kihirdették. 
Végül elhatározták, hogy a törvénykönyvet magyar nyel-
ven (de német és tót nyelvű fordításban is) kinyomatják, 
hogy király ő felségének külön hálafeliratban tolmácsolják 
hálájukat, s végre hogy a kormányt felkérik, hogy az ösz-
szes zsinati törvényeket az országos hatóságok előtt is 
hirdettesse ki. — A nov. 7-iki ülésben a hirtelen rosszul 
lett Péchy Tamás helyett Fabiny Teofil és Zelenka Pál 
elnöklete alatt Perlaky Elek, a zsinat gazdája mutatta be 
számadásait, melyeket tudomásul vettek, a fölmentvényt 
megadták és Perlakynak köszönetet szavaztak. Majd a 
báró Budnyánszky János naplóbiráló bizottsági elnök 
jelentését hallgatták meg s vették tudomásul, minek vé-
geztével Szontágh Pál az elnökségnek, Fabiny Teofil 
a jegyzői karnak mondott köszönetet. Végül Zelenka P. 
Isten áldását kérve a zsinat működésére lelkes beszéddel 
és imával a zsinatot berekesztette. 

* A Luther-társaság nov. 9-én tartotta Zsilinszky 
Mihály elnök és Bachát Dániel alelnök vezetése alatt évi 
rendes közgyűlését, melyen jelen voltak: Prónay báró 
egyetemes felügyelő, Péchy Tamás és Fabiny Teofil kerületi 
felügyelők, Zelenka, Baltik. Sárkány püspökök, Szentiványi 
Árpád esperességi felügyelő, továbbá számos esperes, lel-
kész, tanár és tanító. Zsilinszky elnöki megnyitó beszé-
dét, melyben Gusztáv Adolf svéd királyról is megemlékezett 
annak 300-ik születésű évfordulója alkalmából, a köz-
gyűlés határozatára ki fogják nyomatni. A társaságnak, 
mely kilenc év óta áll fönn, tizezer frtnyi tőkéje van s 
azonkívül körülbelül annyi értéket képviselnek raktáron 
levő kiadványai. Most két űj munka van sajtó alatt s a 
társaság egy »Téii újság* kiadására is készül. Elhatározták, 
hogy a társaság régibb kiadványait leszállított áron fogja 
árusítani s ingyen is fogja osztogatni az esperesek révén 
a szorgalmas iskolásgyermekek között. Több ügy elinté-
zését a közgyűlés a társaság végrehajtó bizottságára bízta, 
melynek egyhangúlag elismerést és köszönetet szavaztak. 

* A zuglói ref. templom felavatása nov. 11 én 
ment végbe díszes közönség jelenlétében. A »Zugló*, Buda-
pestnek a Városliget mögötti kültelki része, messze esik 
a várostól, híveinknek egész utazás onnan a Kálvin-térre 
templomba járni. Ezért kellett oda templomot építeni, mit a 
mult évben kezdtek meg Feszty Gyula tervei szerint a 
Hegedűs Sándorné és Halász Olivér által adományozott 
telken. A templom létesítése körül különösen Tisza Kál-
mánné és Hegedűs Sándorné fáradoztak sokat. A felavató 
ünnepélyen az egyház algondnokai, több presbytere, 
Gerlóczy K. polgármester, Tisza Kálmánné, herceg Odes-
calchi Gyuláné, Hegedűs Sándorné stb. voltak jelen. Az 
alkalmi beszédet Papp Károly lelkész, a fölavató imát 
Szász Károly püspök, az úrvacsorai beszédet Hamar István 
püspöki titkár, a záró imát Petri Elek theol. tanár tartotta. 
A beszédek és imák előtt, között és után felváltva a gyü-
lekezet és a theol. akadémia énekkara énekelt, Haypál 

Benő budai h. lelkész pedig szép szólót énekelt. A fel-
avatáson működő lelkészek és gondnokok Hegedűs Sán-
dorhoz ebédre voltak hivatalosak. 

* Negyvenötéves találkozás és adományok. E 
hó 7-ik napján 20-an gyűltek össze Debrecenben találko-
zásra azok közül, a kik 1849 őszén ott subskribáltak. A 
95 subskribált közül ma 45-en élnek. Megjelentek. Bernáth 
István (H.-Pályi), Szabó János, Szarka Boldizsár esperesek, 
dr. Medve Kálmán ügyvéd (Debrecen), Áron Miksa (Debrecen), 
Vecsey Viktor (Debrecen), V. Szabó Miklós (Debrecen), 
Bige Sándor (Debrecen), Eszenyi Sándor (N.-Várad), Báthori 
István (H.-Pályi), Osváth Gyula, Kiss Gábor (M.-Pályi), 
Gáli József (N.-Várad), Nagy Lajos (Szalonta), Kémeri 
Gábor, Nagy Károly (Dengeleg), Bujdosó Lajos (Debrecen), 
Mándi Benő (Dános-Oroszi), Bajza Antal, Pálfalvi N. Elő-
ször a háznagvi hivatalban üdvözölték egymást a régi 
tanulótársak, a mikor dr. Medve Kálmán 200 koronát 
ajánlott fel a szép nap emlékére a nélkülözésekkel küzdő 
főiskolai képezdészek részére. Példáját követték a többiek 
is és csakhamar 386 korona gyűlt össze. Ebből 20 koronát 
egy egyén segélyezésére fordítottak, a többit illető helyére 
juttatták! A megjelentek aztán meglátogatták Thót Ferenc, 
Menyhárt János, Búzás Pál és Tóth József volt tanáraikat, 
délben pedig közös ebédre gyűltek az Angol királynőben, 

* Egyházi és iskolai aranykönyv. Id. Sréter 
Klára, mult évben elhunyt kegyes nő, végrendeletileg több 
jótékony hagyományt tett, melyek között a tisza-szent-
imrei ref. egyháznak 1000 frtot, a budai ref. templom-
nak 500 frtot, a budapesti Bethesda kórháznak 500 frtot, 
a budapesti országos protestáns árvaháznak 1012 frt 50 krt 
hagyott. — Adler Farkas és neje Fisch Eszter h.-szoboszlói 
izraelita lakosok aranymenvegzőjük alkalmából a hajdú-
szoboszlói ev. ref. egyháznak 800 frtot adományoztak oly 
célból, hogy kamataiból szegénysorsú tanulók segélyez-
tessenek. —- A püspökladányi ev. ref. egyház elhatározta, 
hogy templomának sugár tornyába közadakozás és gyűj-
tés útján három új harangot öntet. Szöllőssy János, buzgó 
presbiter, Hajdúmegye tiszti főügyésze, nemes szíve sugal-
latát követve a három harang közül egynek saját költ-
ségen leendő megöntését dicséretes áldozatkészséggel aján-
lotta fel. 

* Vallásos összejövetelek. Felesúthról írják: okt. 
31-én este az iskolaházban reformáció ünnepélyt tartot-
tunk, melyet a közönség nagy érdeklődéssel fogadott. Ez 
érdeklődés felbátorított arra, hogv a vallásos összejövete-
leket rendszeresítsem. Azóta ismét tartoltunk egy össze-
jövetelt s örömmel tapasztaltam a hívek nagy érdeklő-
dését. Tudatom egyszersmind, hogy e kis gyülekezet nő 
tagjai közadakozásból 20 frt értékű keresztelő edényt vet-
tek — Helyes. Csak mozgatni kell azt a belmissziói, 
megtermi az a maga jó gyümölcseit mindenütt! 

* Az esperesi jogakadémia köréből írják: az 
1894/95-ik iskolai évre beiratkozott tényleges hallgató 115, 
tanfolyam hallgatása nélkül vizsg. 5; összesen 120, vagyis 
oly szám, a milyen a jogakadémiának négy évi tanfolya-
mává tétele óta nem volt soha. A 115 tényleges hallgató 
között a mult félévben tanintézetünknél volt 56; tanintéze-
tünknél nem volt 59. Vallásra nézve: ág. ev. 47, r. kath. 38, 



g. kath. 7," g. kel. 1, ev. ref. 9, izr. 13. Anyanyelv tekin-
tében volt: magyar 104, német 8, tót 3. 

* Gyászrovat. Pap Kovács Sándor iszka-szent-
györgyi ref. lelkész, a veszprémi egyházmegye esperese 
élete 68-ik, lelkészsége 44-ik, házassága 20-ik, esperessége 
3-ik évében nov. 3-án Iszka-Szentgyörgyön elhunyt. Béke 
hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 
A protestáns országos árvaegyletnek : A nemes-

bikki konfirmándusok Kerekes Károly ref. lelkész által 
2 frt. (Ehhez járultak: Kovács Bálint 30 kr., Kapitány 
Károly 20 kr.. Kis Tamás 20 kr., Czaga Sándor 20 kr., 
Kis Mária 50 kr.. Acsádi Eszter 30 kr., Tóth Júlia 20 kr., 
Lénárt Ágnes 10 kr.) — A győri ev. konfirmándusok Isó 
Vinpe ev. lelkész által 8 frt. — A csokonyai ev. konfir-
mándusok Széki Elemér ref. lelkész által 1 frt. — Az alsó-
némcdi konfirmándusok Varga László ref. lelkész által 
1 frt 50 kr. — A nagyszalontai konfirmándusok Török 
Gyula ref. tanító által 3 frt 72 kr. (Ehhez járultak: Ros-
nyai E , Balog S., Vidics M., Szemes M. 20—20 kr., 
Szőke Zs., Nagy J., Varga Zs., Kajtor Zs., B. Varga Zs., 
(iái T., Vég E.," Szűcs E., Bondár M.. K. Jámbor S., Mo-
gyorós R , Tonnasik J., Mogyorósi J., Lukács M., Bondár 
Zs., Domokos J., Zuh S., S. Balog Zs., Szél J., K. Balog M. 
Szatmári S., Kajtord, Gy. Balog Zs., M. Varga Zs. 10 
—10 kr., Bajó M., Jámbor S., liencz S., K.-Kajtor Zs., 
Törő V., Orbán S , Nagy M„ Bondár M. 5 - 5 kr. Örsi J., 
Darvasi J., K Mogyorós J , Zsirka J. 3—3 kr. Balog Zs. 
és Berecki J. 2—2 kr.) — Az alsó szabóics-hajdúvidéki 
ev. ref. egyházmegyei egyházak a f. évi látogatás alkal-
mával Szeremlei József ref. esperes által 12 frt. (Ehhez 
járultak: Acsád 10 kr., N. Újváros 20 kr., Földes 50 kr., 
Hadház 50 kr., V.-Pércs 10 kr., Nádudvar 50 kr., Nagy-, 
falu 10 kr , P.-Ladány 50 kr., Saáp 10 kr., Szentmihály 
50 kr., Szováth 40 kr., Tetétlen 50 kr.. Gsege 20 kr., 
T.-Dada 20 kr.,' T.-Dob 40 kr., T.-Eszlár 10 kr., T.-Lök 
10 kr., Berek-Böszörmény 3 frt, H.-Nánás 4 frt.) — A mo-
hácsi konfirmándusok Máté József ref lelkész által 2 frt. 
(Ehhez járultak: Balázs Éva 10 kr., Ézsi Éva 10 kr., 
Jónás Éva 10 kr , Izsák Éva 10 kr., Vincze Mária 10 kr.. 
Németh István 10 kr , Tasi István 10 kr., Harczi Ferenc 
5 kr., konfirmációi emléklapok 1 forint, pótlás 20 kr.) — 
Az ugrai konfirmándusok Nagy Imre ref. lelkész által 
I frt 5 kr. (Ehhez járultak: Pálffy Jenő 5 kr., Cs. Nagy 
József 2 kr., Makai Bálint 3 kr., Bertalan Lajos 2 kr., 
Kulcsár Lajos 2 kr., Nagy János 5 kr., Szabó Albert 5 kr., 
T. Bertalan Mihály 10 kr.J Bálint Viktor 2 kr., B. Bertalan 
Mihály 2 kr., Szabó Sándor 4 kr., Bertalan Ferenc 5 kr, 
M. Kis István 4 kr., Bagdi Lajos 2 kr., Pap Juliánná 3 kr., 
Gulyás Lujza 3 kr., Bagdi Juliánná 10 kr., Kovács Lujza 
10 kr., Bertalan Zsuzsánna 4 krt., Hőgvi Juliánná 4 kr.. 
Tar Ágnes 3 kr., Erős Mária 5 kr., T. Makai Ágnes 2 kr., 
Vas Eszter 4 kr., Bodri Mária 2 kr,, Oromics Ágnes 2 kr.,) 
— A sarkadi. konfirmándusok Balog Ambrus ref. lelkész 
által 3 frt 20 kr. —- Az iványi konfirmándusok Kimiti 
László ref. lelkész által 1 frt. (Ehhez járultak: Nagy Dani, 
Kis János, Nagy Károly és Szabó Juli 10—10 kr., a lel-
kész pótléka 60 kr.) — A felső-baranyai egyházak és 
egyesek adománya Dányi Gábor ref. esperes által 89 frt 
I I kr. — A takta-harkányi konfirmándusok Mauritz Árpád 
s. lelkész által 1 frt 8 kr. (Ehhez járultak: Győri Vilma 
10 kr., Turóczi Lidia 5 kr., Nagy Erzsébet 3 kr.. Horvát' 

Eszter 10 kr.. Bárány Zsuzsánna 8 kr., Szűcs Zsófia 10 kr., 
Szabó Juliánná 4 kr., Szűcs Lidia 10 kr., Bekényi Borbála 
2 kr., Jakubik Veron 6 kr., Bodnár Gusztáv 5 kr., Szabó 
Lajos 5 kr., Orbán József 10 kr., Borbély Imre 5 kr., 
Bóbé András 10( kr., Fésűs András 5 kr.) — Az ondi 
konfirmándusok Órás Kálmán ref. lelkész által 60 kr. 
(Ehhez járultak: Nagy Zsuzsánna 20 kr., Szalav Eszter 
20 kr., Kovács Etelka 10 kr. és M. Tóth Juliánná 10 kr.) 
— A zalátai konfirmándusok Gesztelyi Nagy Bertalan 
ref. lelkész által 1 frt. (Ehhez járultak: Szata Zsuzsa 10 kr., 
Szata Juli 10 kr., K. Nagy Juli 10 kr., Bazsó Juli 10 kr.̂  
Varga Láza 10 kr., Gál Zsuzsa 10 kr., Szabó Ilona 10 kr., 
Gál Ander Zsuzsa 10 kr., Hegedűs Láza 20 kr.) — Csánki 
Jánosné, Nyuka Juliánná, R.-Palota; Benkő István ref. 
lelkész által 5 frt.— A kis-pirithi egyház gyűjtése a templom-
szentelés alkalmából Seregély Béla lelkész által 7 forint. 
— N. Tamás Józsefné, Szabó Mária, Jászkisér, Fejes 
Dániel ref. lelkész által (1893-ra 1 frt, 1894-re 3 frt) 4 frt. 
Összesen 146 frt 98 kr. A 27. számban kimutatott ada-
kozások hozzászámításával jelen közlés összege 367 frt 
59 krajcár. Kiadóhivatal. 

P á l y á z a t . 
A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a büntetőjog, 

jogbőlcsészet és bölcsészeti erkölcstan tanszéke megüresed-
vén, e tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. 

A tanszék javadalmazása Kecskemét trvh. város házi 
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 ötöd-
éves korpótlék, valamint a tandíjakból és vizsgadíjakból 
egy rendes tanárt megillető osztalék; a megválasztott 
tanár ezen felül a véglegesítéstől számítva jogosult tagja 
a felekezeti tanárok országos nyugdíjintézetének. 

Pályázhatnak mindazok, a kik egyetemi magántanári 
képesítettséggel bírnak, vagy oly jogtudorok, a kik bár 
ily képesítettséggel nem bírnak is, de egy évi határidőn 
belől a tanszék valamelyik főtárgyából annak megszer-
zésére magukat kötelezik; ellenkező esetben állásukban 
véglegesíttetni nem fognak. 

A megüresedett tanszéket Kecskemét város törvény-
hatósági bizottsági közgyűlése választás útján tölti be. 

A megválasztott tanár köteles lesz tanszékét 1895. 
február 1-én elfoglalni s ez időtől kezdve összes java-
dalmainak élvezetébe lép, de csak egy évi próbaidő, ille-
tőleg a magántanári képesítés megszerzése után fog végle-
gesíttetni. 

Pályázni kivátiók eddigi tanulmányaikat, minősítésü-
ket, esetleges hivatali alkalmaztatásukat és rövid életrajzu-
kat feltüntető pályázati kérvényüket — és pedig ha köz-
szolgálatban állanak, közvetlen felettes hatóságuk útján — 
f. évi december hó 1-éig alólírotthoz, mint a jogakadémiai 
igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be-

Kecskeméten, 1894. október hó 23-án. 

Dr. Szeless József, 
a jogakadémiai igazgató-tanács 

2—3 ' elnöke. 
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utóbb encyklikáinak sorát egygyel újból meg-
toldotta. A lehető legszívélyesebb hangon fölszó-
lítja abban a gör. keleti s a prot. egyház híveit, 
hogy térjenek vissza a pápához, s hogy vele, ki 
üdvösségükért annyira aggódik, ugyanegy evan-
gélium alapján, ugyanazon hitben, reményben és 
szeretetben osztozzanak. A V a t i k á n b a n néhány 
hót óta több gör. k. egyházfő jelenlétében tanács-
kozás foly a latin és görög szertartású egyházak 
egyesítése érclekében. Az ilyen vendégszerető ós 
meghívó szózatok Rómában koronként ismétlőd-
nek. Hasonlítanak e meghívások a fővárosi nagy-
üzletek eljárásához, a midőn cikkeiket így kará-
cson körül reklámszerű móclon kínálgatják ós 
terjesztik. Azokat a szívélyes meghívásokat azon-
ban olykor-olykor fenyegetések és kiátkozások is 
váltják fel. Eddig azonban sem ezek, sem amazok 
nem tudtak célt érni. A pápák úgy vannak az 
eretnekekkel, mint Pyrrhus király a római legátu-
sokkal, ki ritka hidegvérűsóggel így kiáltott fel: 
»Sem a ti aranyatok nem veszteget meg engem, 
sem peclig elefántjaitok nagy számától meg nem 
ijedekcc. A föld népeit e pápai csalhatatlan szó-
zatok nagyon is hidegen érintik. 

Ugy tűnnek fel előttünk e pathológiai jel-
legű szózatok, mint egy elaggott alvajárónak ön-
magát s az emberiséget ámító szózatai. Milyen 
félreismerése ez a történetnek, s milyen meg-
tévesztés e az a jelenkori viszonyok és szellemi 
hatalmak felfogásának, mely lehetségesnek tudja 
tartani azt, hogy a gör. keleti egyház pápássá 
legyen, vagy a protestantismus a maga vérálclo-
zatok árán szerzett drága szellemi szabadságát 
Rómának feláldozza ! Többi között a hit egysé-
gének ámító középkori cégére alatt arra emlé-
kezteti az encyklika a görög keletieket, hogy 
elődeik a római pápát elismerték, s ígéri, hogy 
a teljes egyesülés elfogadása esetén hajlandó 

nekik nagyiéikűleg meghagyni »egyházi szoká-
saikat és patriarchális előjogaikat«. 

A pápa e legújabb tervére s velünk és a 
gör. keleti keresztyénekkel szemben tanúsított 
történeti szívességére vonatkozólag megjegyez-
zük, hogy még a téli álmáBan levő keleti egy-
háznál sem tételezünk fel annyi theol. tájékozat-
lanságot, hogy ne ismerné a római szent szék 
universalis hatalmának és tekintélyének Döllinger 
által forrásszerű alapon megsemmisített »meséit«. 
Közelebbről bennünket protestánsokat peclig arra 
emlékeztet a pápa, hogy nálunk a szabad vizs-
gálódás elve Krisztus istenségének félreismeré-
sére s a szent iratok tekintélyének megtagadá-
sára vezet, következőleg : Krisztus istenségének 
a hitére s a szent iratok kanonikus tekintélyére 
az alapot Rómában s a V a t i k á n b a n kell keres-
nünk. Nem kérünk e képzelt »dogmás hitegység« 
pápás gyógyszeréből, mert nem hihetünk olyas-
mit, a minek szivünk ellent mond, s a mi az 
észszel, lelkiismerettel s az Isten igéjével ellen-
kezik ! Mert ha ezt tennők, »haszontalan szol-
gáknak« nevezne bennünket a Megváltó. A mi 
pedig ama határtalan szeretetet illeti, a melylyel 
a római egyház bennünket aggódó anyai egyedül-
üdvözítő kebelébe befogadni készül, úgy arról 
az egyházhistória világánál és kétségbevonhatlan 
tanúbizonyságai szerint jobb lesz Rómának ós 
diplomáciai fogásokhoz szokott fejének hallgatnia. 
Ugy tudjuk ugyanis, hogy ez a szeretet igen 
gyakran Polyphem ama szeretetének bizonyult, 
mely Odysseus társait csupa szeretetből felfalta. 
Forgassa csak ő szentsége Róma és egyháza 
történetének lapjait, a melyek annak nagyobb 
dicsőségére eretnekek vérével vannak tele írva. 
Az inquisítió s az eretneküldözés pápás rémei 
a szeretet vallása nevében tán csak nem mentek 
már feledésbe a V a t i k á n b a n ? ! 

De hát van-e oka és joga Rómának ily ki-
váló történeti szívességek gyakorlására? Igaz, 
hogy ott áll a maga szoros egységével s az 
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egyéniséget megölő szigorú fegyelmével, mint 
erős és hatalmas phalanx, mely sokaknak közöt-
tünk is utánzásra méltónak tűnik fel. Igen. Róma 
hatalmas, erős ós egységes, de csak külsőleg — 
belülről tele van kétkedőkkel, hitetlenekkel, kö-
zönyösökkel, elesettekkel, sőt lázadókkal. Mily 
kevés a római keresztyén hivők ama száma, mely 
még ád valamit a vatikán kifakadásaira! Hányan 
nevetnek vagy hallgatnak, gúnyolódnak vagy 
szidalmaznak ! Hány elégedetlen sóvárog a val-
lási szabadság s az evangélium után különösen 
Francia-, Olasz- ós Osztrákországban ! — A 
laikusok világában közönyösség s a hivatalos 
egyháziasság iránt való idegenkedés észlelhető 
lépten-nyomon, itt-ott nyilt atheismussal, olykor-
olykor azonban komoly igazságérzettel is talál-
kozunk, és peclig a tudósoknál épúgy, mint a 
népélet körében, s a férfiaknál épúgy, mint a 
nőknél. Az irodalom, a sajtó, a népélet s a pápis-
tákkal való bizalmas érintkezés számos példát 
nyújt ily jelenségek"megfigyelésére. Hányan szom-
júhozzák itt az igazságot és a világosságot a vallás 
ós az egyháziasság dolgában, a kik különben, 
külsőleg tekintve, jó katholikusoknak mondatnak. 

Mint Luther korában, úgy ma is, főleg a 
római gyóntatószék egyházi praxisa az, mely a 
finomabb és mélyebben érző kedélyeket bántja, 
sérti és elidegeníti. A gyóntatószék a római világ 
megbotránkoztató köve, ép azért vannak a r. k. 
férfiak és nők között számosan, a kik csak a 
házasságkötés alkalmával gyóntak meg. E tekin-
tetben Chiniquy könyve felette tanulságos. Van-
nak anyák, a kik lányaikat készakarva távol-
tartják a gyóntatószék kínos és kényes praxisától, 
mivel sérti a női önérzetet s a lelkiismeretet. 
A papi műveltség hiányossága s a fiatalabb papok 
erkölcseinek póriassága okozza azt, hogy sokan 
a hithű katholikusok közül sem hódolnak ma 
már ama nézetnek, mint ha a papi ruha eltakarná 
a belső ember lelki éretlenségét és erkölcsi vacl-
ságát. Nagy ma a pápás egyház körében az űr 
a műveltebb osztályok s a semináriumok tömjén-
füstös levegőjében dresszirozott lelkészek között. 

Gyakran tapasztaljuk, hogy sokan a művelt 
pápisták közül mohón kapnak a Jézus életé-
ről, a bibliáról s az egyház keletkezéséről szóló 
régebbi s újabb művek után. Venturini és Renan 
műveivel e körökben igen gyakran találkozha-
tunk, sőt még a prot. theol. irodalom sem ke-
rüli ki figyelmöket. Tudomásunk van arról, hogy 
Chiniquy művét a mi vidékünkön leginkább a 
pápista laikusok olvasták. 

A r. katholikusok körében nem csekély azok-
nak száma sem, a kik, ha erre alkalmuk nyílik, 
a prot. istentiszteleteket látogatják, hogy azokon 
egy jó szónoklat hatása alatt vallásos szükség-

leteiket kielégítsék s ker. vallásos ismereteikben 
gyarapodjanak. A mi nekik rendszerint imponál 
s a min épülnek, az épen nem más, mint a prot. 
istentisztelet egyszerűsége, közvetlensége ós igaz-
sága. Hozzájárul még a mi úrvacsorai szertar-
tásunknak a fenséges egyszerűsége, mélysége és 
igazsága, a hol erőltetett pompáról vagy mys-
tikus képzelgésekről szó sem lehet, s a hol meg-
találja a bűnös szív a bűnbocsátó kegyelmet a 
Krisztus halálával való közösségben. Igen gyakran 
így okoskodik a művelt kath. laikus : a mi egy-
szerű, az igaz is, az igazságnak nincsen szük-
sége betanult ceremóniákra, a melyek a lelket 
hidegen érintik, s a sok symbolika csak elvonja 
a lelket a maga életelemótől, az Istentől. S ez 
okoskodásban sok az igazság. A római istentisz-
telet üres formaságát és külsőségét, a sok cere-
móniát. a szent képekkel, lobogókkal és zenével 
ékesített körmeneteket, a visszaélésekre és babo-
nákra szolgáltató búcsujúrásokat s a papi rend-
nek állítólagos szentségét bámulja ugyan sok 
pápás hivő csendes részvéttel, de a maga sze-
mélyére nézve épen nem követi. Oly jelenségek 
ezek, a melyek a műveltebb r. katholikusok köré-
ben gyakran észlelhetők. 

Vannak szülők, kik gyermekeiket protes-
táns iskolákba küldik, a nélkül, hogy egyhá/.uk-
kal, a melyhez külsőleg tartoznak, végleg szaki-
tanának. Az áttérések is igen gyakoriak, csak-
hogy mi azokkal nem kürtöljük íeli a világot, 
mint Róma és annak papjai és lapjai szokták. 
A mi sajtónknak nincs állandó rovata az átté-
résekre. Ebben mi a vallásszabadság megsértését 
látnók. A protestantismussal rokonszenvező katho-
likusok közül a legtöbb külsőleg számol le egy-
házával, s ha mi a szánalom egy bizonyos nemé-
vel kisérjük a római egyház külső közösségében 
található »atheisták((-at vagy »vallástalanok((-at, 
úgy nem kell felednünk, hogy e belső megha-
sonlás okozója maga Róma s annak papsága. 

A ki csudálkozik azon, hogy ilyen viszonyok 
között miért nem élnek a belsőleg meghasonlott 
művelt katholikusok a vallásszabadsággal, mely 
megengedi a civilizált országokban a protestan-
tismusra való áttérést, az nem veszi figyelembe 
azt, hogy igen sok azoknak a szálaknak a száma, 
a melyek az egyént családjához, a társadalom-
hoz, birtokához, városához, hazájához ós hivatá-
sához kötik, s az áttérést rendkívül megnehezí-
tik. Nagy erkölcsi elhatározás szükséges az ilyen 
áttéréssel járó martyrium elviseléséhez. Van egy 
osztrák tartomány, a melyben teljesen a klérus 
uralkodik, s a hol a prot. családok hitvallásukért 
igen sokat szenvednek. Az orosz állapotokra 
emlékeztető elbánás jut különösen az áttérők-
nek osztályrészül a tiszteletbeli és bizalmi állá-



sok betöltésénél. A prot. szertartás szerint meg-
áldott házasságokat ott máig is konkubinátus-
nak bélyegzi a klérus, nem különben az ilyen 
házasságból született gyermekeket törvénytelenek-
nek minősíti. Az ultramontánismus a legügyesebb 
mester a maga híveinek behálózásában az egész 
vonalon. 

Figyelemreméltó az is, hogy nemcsak a mű-
veltebb körökben, hanem az egyszerű nép köré-
hen is a komoly vizsgálódás szelleme mutatkozik 
a protestánsokkal való érintkezésükben. Óvatos-
ságuk mellett is igen gyakran kigúnyolják a pa-
pokat, vagy a tarthatatlan egyházi intézménye-
ket, a mi világos symptómája a romanismus 
belső lazulásának. Úgy vannak ma, mint a közép-
kor vége felé, mielőtt a reformátori gondolat 
alakot és testet öltött volna. Mennél inkább elő-
térbe lépett a pápás rendszer a maga merev-
ségeivel, annál nagyobb mértékben terjedett az 
elidegenedés, közönyösség és elkeseredés szel-
leme. 

Hogy a romanizmus e belső állapotai ja-
vára szolgálnak-e a protestantismusnak, az ennek 
további fejlődésétől függ. Ha romanizáló irány-
ban halad a hierarchiai tekintély hamis útján, 
úgy nem sok aratása lészen a kath. egyház érett 
földjén. Mert azért csak nem tér át a pápista 
ember, hogy az egyik dogmatikai szolgaságot a 
másikkal cserélje föl, hanem azért, mert lelke 
keresi az Istennek lélekben ós igazságban való 
imádását. Ha tehát a prot. egyház komolyan 
veszi a Krisztus evangéliumát, úgy neki a pápista 
népeknél ós országokban nagy jövője lehet. Épen 
azért a koronkénti pápás szózatok tanulságaként: 
figyelje meg a protestantizmus az iclők jeleit! 

Budapest. Dr. Szlávik Mátyás. 

Az országos reform, lelkészi gyámintézet 
reális oldala. 

Nehezen határoztam el magamat arra, hogy Nóvák 
úrnak feleljek, mert tartok attól, hogy ha Nóvák úrnak 
a lelkészi gyámintézet reális oldala ellen emelt kifogásait 
alá nem írom, pedig mindegyiket alaptalannak kell nyil-
vánítanom, oly megjegyzéseknek teszem ki magamat, 
modoromat, szándékomat, a milyenek Nóvák úr »objectiv« 
visszhangja első akkordjaiban megcsendülnek. De mert 
azon nézetem, melynek e b. lapok 42. számában e szavak-
kal adtam kifejezést: »nem is olvastam sehol egy betűt 
sem, mely a tervezet reálitását érintené*, ma is fennáll és 
mert egyenesen provokálva vagyok, kijelentem, hogy a 
gyámintézet reálitását a Nóvák úr támadása, illetőleg ki-
fogásai sem érintik s állításom bizonyítását a következők-
ben kísérelem meg. 

Az első kifogás a lelkészi jövedelmek, illetőleg föld-
jövedelmek különböző értékeléséről szól. E kifogásnak a 

konventi tervezet reálitásához semmi köze, mert annak a 
tervezetnek alapjául az egyházi törvények védelme alatt 
megállapított díjlevelek szolgálnak s a konventnek nem, 
hanem csakis a zsinatnak lehetne e dolgon változtatni, 
mi a gyámintézet kérdésének megoldását egy következő 
zsinaton túl egy vagy két évig odázná el. A konvent 
álláspontja s így a tervezet számításainak alapja jelenben 
az egyedül törvényes s így gyakorlatilag egyedül lehető. 
Különben tekintettel arra, hogy az országosan egyöntetű 
értékelésénél a földjövedelmeknek sem a kataszteri tiszta 
hozadék, sem ennek feltétlenül egyenlő hányszorosa alap 
nem lehet, hanem csakis a bizonyos átlag évekre, vidéken-
ként, illetőleg helyenként megállapítható tiszta bérjövedelem; 
tekintettel továbbá arra, hogy az ország nagy részében 
(így p. o. az egész erdélyi kerületben is) a földjövedel-
mek értékelése amaz átlagos tiszta bérjövedelemnek alatta 
marad: így abban az esetben, ha a zsinat a földjövedel-
mek egyenlő értékelését mondaná ki, a gyámintézet be-
bevételei szaporodnának, mi más szavakkal azt teszi, hogy 
számításai reálisak, mert mérlege nem romlik. 

A második kifogás az alapszabály-tervezet 36. §-ának 
permissiv intézkedésével áll kapcsolatban. Szerintem, ha 
lehetséges az. hogy a 60 évnél idősebb lelkészek belépje-
nek a gyámintézetbe, de ép úgy lehetséges az ellenkező 
is: a gyámintézetnek alapjául szolgáló számítások akkor 
helyesek, illetőleg akkor győznek meg bennünket a ter-
vezett intézet fennállhatásáról, ha a rosszabb eshetőség 
mellett is megmutatják, hogy a mérleg nem zavarodik 
meg. A gyámintézetre nézve pedig, tekintettel arra, hogy 
a lelkészek egyötöde idősebb 60 évesnél; tekintettel to-
vábbá arra, hogy a 60 évesnél idősebb emberek halálo-
zási százaléka nagy; tekintettel végre arra is, hogy a 
lelkészek által tíz, illetőleg kilenc év alatt teljesített be-
fizetések összege jóval kevesebb, mint azon összeg, melyet 
ki kellene fizetni végkielégítés címen, ha minden befizető 
tag részére végkielégítést is számolunk: mondom a gyám-
intézetre nézve a kedvezőtlenebb esély az, ha ama 460, 
60 évesnél idősebb lelkész tagja lesz, mint ha nem. 

Ugyanis a lelkészi jövedelem átlaga 750 írtban van 
megállapítva, mely után fizetendő öt év alatt 168 frt 
75 kr., kilenc év alatt 243 frt 75 kr. az illető javadal-
mazástól s ezért 400, illetőleg 600 frt végkielégítés biz-
tosíttatik, tehát jelenlékenven nagyobb összeg, mint a 
mennyit a lelkészek átlagban befizetnek. Ezért a belépés 
minden olyan 60 éven felül álló családos lelkészre előny, 
kinek jövedelme 1500 frton alúl marad. 

Itt kell megemlékeznem azon levonásokról is, me-
lyeket Nóvák úr, bár nem tehet róla, tenni kénytelen. 
Megjegyzéseim itt a következők: minthogy a végkielégí-
tési összeg egy 1500 frtos jövedelemmel nem bíró lel-
készre olcsón vásárolt előny: azt hiszem sokan fogják 
igénybe venni úgy, hogy ily címen a tagok lj5-ét be nem 
lépőnek tekinteni nem lehet. Az egyházak és a közalap 
a maguk járandóságát fizetni fogják, mert kell is fizetniök, 
még oly lelkészi állomások után is, melyeknek betöltője 
élvén a 36. §. adta jogával, nem lép be a gyámintézetbe, 
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ennél fogva a Novak úr levonásai az évi járulékoknál 
kétszer akkorák, mint lehetnének jog szerint. Ha egy 
mérlegben bevételekkel szemben kiadások állanak és pedig 
a legszorosabb összefüggésben: a közönség megtévesztése 
az, ha a bevételeket apasztjuk, a kiadásokat pedig érin-
tetlen hagyjuk. íme Nóvák úr szerint a tagok fluktuációja 
megszűnik az első decennium végén, mi csak úgy tör-
ténhetnék meg, ha épen az a 460 lelkész engedné át 
helyét fiatalabbaknak, kik 60 évnél idősebbek levén, a 
gyámintézetbe be nem léptek. A konventi tervezetben felvett 
végkielégítési összegek tehát ezek családjai részére lettek 
volna kifizetendők és így ama 130,000 frt kiadás sem 
szerepelne, ellenben az évi járadékoknál a Nóvák úr által 
helytelenül leszámított 40,000 frt pedig tényleges bevétel 
volna. De ha nem viszszük is ad absurdum, t. i. azt 
tételezve fel, hogy épen ama 460 lelkész hal el az első 
decenniumban, nyilvánvaló, hogy a végkielégítési összegek 
túlnyomó részben a 60 évesnél idősebb lelkészek csa-
ládjai részére esnének, továbbá, hogy a lelkészek által esz-
közölt befizetések a családjuk részére kifizetendő vég-
kielégítési összeggel fel nem érnek s így akkor, ha netalán 
ama lelkészek be nem lépnének, a tervezet mérlege nem 
rosszabbodnék, a mi azt mutatja, hogy a tervezet szá-
mításai reálisok, bevételeinek kombinálása egészséges ala-
pokon történik. 

Harmadik kifogás a halandósági átlagokra vonatko-
zik. Világos dolog, hogy a tagok halandóságának aránya 
annyiban bír nagy jelentőséggel a bevételnél, a mennyi-
ben minden elhalt tag helyére lépő új tag, ú] belépési 
járulékot fizet, a kiadásnál pedig a mennyiben maga után 
családot hagy. Innen aztán az is nyilvánvaló, hogy ha 
a lelkészek halálozási arányát 47 4, illetőleg 48 helyett 
45-ben veszszük fel, ez által némi bevétel csökkenést 
érünk el; épen úgy megfordítva, ha 36 helyett 40-re 
veszszük az özvegyek számát évenként, kiadásunkat irá-
nyozzuk többre elő. És ki ne tudná már azt, hogy épen 
ezek az elvek azok, t. i. hogy bevételünket a remélhetőnél 
alacsonyabbnak, kiadásunkat pedig magasabbnak irányoz-
zuk elő, melyek egy költségvetés, egy pénzügyi tervezet 
reálitását mutatják, s egy reális terv ismertető tulajdon-
ságai. Nincs tehát itt lealkuvás, hanem igenis az a szük-
séges előre látás, mely ily nagy szabású alkotásnál el-
kerülhetetlen. Az özvegyek és árvák halandóságának kombi-
nálásáról — űgy vélem — hogy e b. lapok 18. számában 
megjelent rövid kivonat alapján nem igen objektív dolog 
azzal vádolni a bizottságot, hogy találomra dolgozott. 
Tudjuk, hogy a bizottság előtt részletes adatok voltak 
(Prot. Szemle 1894. 405. 1.), az sem titok, hogy a kész 
tervezetet első rangú szakértők vizsgálták át és hagyták 
helyben, sőt a »Statisztikai adatok« nyomán bárki utána 
számíthat, hogy a felvett árvák közül hány kerülhet ki 
évenként a segélyezendők sorából és egy statisztikai év-
könyv nyomán azt is megállapíthatja, hogy hány halálo-
zás vehető fel. Hogy pedig a tervezet az így nyert szám-
nál — úgylátszik: önkényesen — kevesebbet vesz fel, 
annak egyszerű oka abban van, mert reális pénzügyi 

tervezetet, valamint költségvetést is, csak így lehet ké-
szíteni. 

Az utolsó kifogás a decenniumok számításának mód-
jával foglalkozik, igazi szélmalom-harcot folytatva. Hiszen, 
a ki a tárgy felett gondolkozik, nem arra fektet súlyt, 
hogy hany évig vezeti le valamely tervezet a számításait, 
hanem igenis arra, hogy levezeti-e addig, a hol már az 
intézet jövője biztosítottnak látszik, illetőleg biztosítva van. 
Hogy a konventi tervezet e tekintetben helyt áll, arról 
számításokkal nem nehéz meggyőződni s a szakértői véle-
mény az embert meggyőződésében megerősíti; ellenben 
ép oly könnyű meggyőződni a Nóvák űr által favorizált 
tervek irrealitásáról, melyeknek nem az a bajuk, hogy 
eddig vagy addig vannak levezetve, hanem az, hogy bi-
zonyos idő múlva berekednek. 

A konventi tervezet reálitása sem abban van, hogy 
husz évig volna levezetve, hanem abban, hogy közölt szá-
mítása az intézmény jövőjét biztosítva mutatja be, miről 
bárki is könnyen meggyőződhetik, ha utána számít. 

Én is összegezem az elmondottakat: Nóvák úr első 
kifogása a konvent törvényes eljárását támadja; második 
kifogása egy fikción alapúi, melyhez az a tévedés járul, 
hogy a bevételeket apasztja és pedig kétszeresen is hely-
telenül, ellenben a kiadások megfelelő törlésével nem 
gondol; harmadik kifogása ép úgy, mint a második is, 
épen a konventi tervezet pénzügyi számításainak reális-
táját bizonyítja, midőn a miatt emel szót, hogy a bevé-
telek a statisztika szerint remélhetőnél kisebbekre, a ki-
adások nagyobbakra vannak véve; negyedik kifogása nem 
kifogás, hanem önként odaállított nézet cáfolata, miknek 
semmi közük a tervezet realitásához. 

Veleményem szerint a Nóvák úr támadásai sem 
érintik a tervezet reálitását. 

Pokoly József. 

Jobban értsük meg egymást. 
E lap 35. számában »Azok a falusi papok« cím 

alatt megjelent — nem mondom — hogy minden keserű-
séget nélkülöző, de az elmondottak által indokolt, s a 
mellett őszinte és nagyon is meggondolt felszólalásomra: 
Dr. Szabó Aladár tanár úr »sokáig habozva* bár, de 
elég hamar egy cikksorozatot indított meg »Értsük meg 
egymást* cím alatt. 

Hogy én is valljak, mint Ő, hát megvallom, mikor 
cikksorozata elején olvastam, hogy minő kisértetbe jutott 
gyenge argumentációm ízekre téphetésével szemben, s a 
mint láttam, hogy a kényszernek engedve hozzá is fogott 
az eldobni igért, de azért igénybe vett »jogosult és kímé-
letlen kritika fegyverével vágni vissza* : gondoltam az 
apparatus eltart jó ideig, s nekem lesz majd időm a 
hosszú téli estéken a viszonválaszra gondolni. Ámde 
dr. Szabó Aladár tanár úr vagy megelégelte már a cik-
kemmel való foglalkozást, vagy nagy elfoglaltsága nem 
engedte, hogy a cikkemben kínálkozó még annyi ízeket 
széttépdesse, azért bevégzé cikksorozatát már a IV. cikk-
ben egy megszívlelendő szentírási idézettel. 

Felhalmozódott lelkészi és gazdasági teendőim miatt, 
csak most nézhettem utána — e lapot másod kézből 
kapván — vájjon bevégződött-e dr. Sz. A. tanár úr cikk-



sorozata? S íme már egy hónap óta befejeztetett. Nagyt. 
Szerkesztő úr engedelmével — habár elkésve — vála-
szolni óhajtok, hogy ha lehet jobban értsük meg egymást.* 

Előre bocsátom, hogy dr. Szabó Aladár tanár úr-
nak reám s a velem együtt gondolkodókra kimondott 
kemény ítéletével, mint subjektiv dologgal, bővebben nem 
foglalkozom. Hogy mi maradiak vagyunk; hogy a mi állás-
pontunk mellett bekövetkeznek a félt veszedelmek; hogy 
mi nem teszünk semmit a szegény nép könnyítésére; 
hogy nem ártana egy kicsit a bibliával is törődni; hogy 
komolyan úgy gondolkozva, mint a mi cikkemből kitetszik, 
ugyancsak megérdemelném azt a bizonyos csépet; hogy 
mi az egyházi élet felvirágoztatására és fellendítésére 
irányuló becsületes törekvéseket meg sem értjük, sőt meg-
érteni sem akarjuk stb, az ilyen és ezekhez hasonló, magas 
piedestálról aládörgött feddőzéseire dr. Sz. A. tanár úrnak 
csak Pál apostol szavaival felelek: »Mi bolondok vagyunk 
a Krisztusért, ti pedig bölcsek vagytok a Krisztusban: mi 
erötelenek, ti pedig erősek: ti dicséretesek, mi gyalázato-
sak vagyunk. Mind ez ideig mind éhezünk, mind szomjú-
hozunk, mezítelenek vagyunk, arcul veretünk, és bizony-
talan helyeken bujdosunk. És fáradozunk, tulajdon kezeink-
kel munkálkodván, ha szidalommal illettetünk, jót kívá-
nunk : ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük; 
ha gyaláztatunk, imádkozunk: e világnak seprei lettünk 
és mindeneknek elvettetett állatjok mind ez ideig. Nem 
azért írom ezeket, hogy titeket megszégyenítselek, hanem 
titeket intelek«. (I. Kor. IV. 10—14.) 

Cikkemre vonatkozó cáfolataira azonban felelek. Ön 
tanár úr azt állítja, hogy az én cikkem egyenesen a létező 
hiányok elleplezése végett íratott. Hát jobban értsük meg 
egymást! Én nem állítottam, hogy nincsenek bajok, hiá-
nyok, csak azt, hogy azoknak egyedüli és főoka nem min-
den áron a lelkészekben és a hitélet hanyatlásában kere-
sendő. Ön azt írja, hogy képtelen s helylyel-kozzel illetlen 
kifejezéseket tulajdonítok önöknek; hogy azoknak az állí-
tásoknak legnagyobb részét én gyártottam meg. Szóról-
szóra nem idéztem az Ön, vagy mondjuk az Önök által 
hangoztatott vádakat, csak az essenciát, a mit tartalmaz-
tak; legkevésbbé sem értettem félre Agrippát, sőt az általa 
írottakat is mint az én impresszióimnak megfelelőket vettem 
át; az is igaz, hogy önök úgy nem nevezték nevén a 
gyermeket, mint én, hanem burkoltan, hímes takaró alatt 
mondottak el még keményebb dolgokat is. Kérdezzen meg 
csak dr. Sz. A. tanár úr bármely elfogulatlan lelkészt, 
hogy minő benyomást keltettek benne az itt-ott, de elég 
sürün közönség elé dobott vádak ? Én nem félek a válasz-
tól, a mit Ön kapni fog! Azt pedig köszönöm, hogy egy 
részét elég őszinte elismerni sajátjáénak. 

Az én felszólalásom kiindulási pontja az volt, hogy 
az egyházi életben mutatkozó égető sebekért nem kell 
főleg és különösen a lelkészeket s azok között a kis egy-
házak lelkészeit okolni, mint a hogy okolják. És Ön tanár 
úr, épen saját cikkével igazolja a legfényesebben az ez 
irányban való felszólalásom jogosultságát, a mit pedig 
ízekre tépni akar! Mint nagy város lakosa, a tapasztalat 
közvetlenségébe mártott ecsettel festi az ott felburjánzott 
erkölcsi bajokat, azután ezeket írja: »Ha önök látták a nagy 
egyházak bajait, mért nem gondoskodtak azok orvoslásáról? 
Egyházmegyéken mért nem indítottak mozgalmat a nagy 
egyházakban tapasztalható sebek gyógyítása végett? egyház-
kerületeken, a hova a kis egyházak lelkészei és presby-
teriumai szintén elérnek hatásukkal, mért nem tettek in-
dítványokat a nagy egyházak felvirágoztatására« ? Nem 

vette észre nt. tanár úr, hogy ezeket írván, nem engem 
tép ízekre, hanem önön ízeit nyújtja nekem?! Hát azért, 
mert azok a bajok ott megvannak, mi vagyunk a hibá-
sak? Hát én itt Kóróson, vagy másik lelkész társam ne-
vetlen faluban befolyhatunk arra. hogy Budapesten vagy 
Pécsett a presbyterek eljárjanak a templomba ? az uri 
nők ne imádkozzanak könyvből, hanem csak énekeljenek; 
hogy a cselédek, sőt a leányok is ne vigyék magzataikat 
az angyalcsináltatóba ; a nagy tömegek ne idegenedjenek 
el a Krisztustól? stb. 

És ezek után felkiált dr. Sz. A. tanár űr ezt mond : 

ván: >Nem fájt önöknek, hogy a nagy egyházakban annyi 
ember vész el, hogy a városokból a bűn kiszivárog a 
falukra is« stb. Dehogy nem fájt! sőt fáj most is, és elég 
lelkipásztori gondot ad — de szívesen cselekeszszük — 
a hazakerülteket a mennyire lehet a megtérés útjára ve-
zérelni. Hanem fáj egyéb is, sok más is, hogy többet 
ne említsek, az is fáj nekünk, hogy néha, mikor szükség 
van, tudják, hogy a »kis egyházak lelkészei és presbytó-
riumai elérnek hatásukkal az egyházkerületekhez is<? — 
mert azok választanak. Addig mindegyik »voks«, azután 
pedig »mór«. Indítunk mi mozgalmat is az egyházmegyén, 
felszólalunk némely nem célra vezető, terhes, nyomasztó 
célzat, intézkedés ellen ; küldjük is a képviselőt ... hajh! 
mást diktál a magasabb politika ! De legjobban faj, hogy 
még a magzatelhajtás bűnét, vagy legalább okát is ránk 
méltóztatik aggatni. 

E bűnről szólva, dr. Sz. A. tanár úr két kezébe 
rejtve arcát sír, zokog keservesen. Szinte jól esett olvas-
nom, hogy ezt. a bűnt nemesen és mélyen érző szive 
egész fajdalmával siratja. Ámde az ő fájdalmának nem 
az a főforrása, hogy ez a rettentő bűn sokfelé harapódzik, 
hanem hogy a lelkészek ennek —-- mert bűn .— meg-
büntetése végett világi hatósághoz mernek jelentést lenni. 
Ezért már igazán fáj a %<jke«. 

Nagyt. tanár úr talán tud arról, hogy a világi lapok 
hasábjain is sokszor volt már ez a nemzetirtó bűn tár-
gyalva; talán tud tanár úr arról is, hogy ott mily erős 
hangon volt elítélve a papi testület, nem azért, mert erős 
tudatos hitet nem élesztenek a népben, hanem hogy nem 
járnak kellő lelkiismeretességgel a. világi hatóságok kezére 
a bűnösök kipuhatolásánál, noha ők érintkeznek legköz-
vetlenebbül a néppel; talán tud arról is tanár úr,, hogv 
legfőképen a lelkészekre háríttatik a felelősség súlya. 
(Vége köv.) Nagy Imre. 

körösi reform, lelkész. 

T Á R C A . 
Az asszony hivatása. 

Beszéd, Moitocl Adolftól. Felolvastatott a Lorántffy Zsuzsanna 
nőegylet alakuló gyűlésén, 

(Folytatás,) 

Egész lényéhez illik ellenben azon szerény kör, me-
lyet mi az asszonynak szántunk, mintha csak neki készí-
tették volna előre. Az a karcsúbb, egyúttal gyengébb test-
alkat, sebesebben dohogó szív, érzékenyebb idegrendszer, 
szerveinek finomsága, sőt vonásainak lágvsága is mind, 
mint Péter mondja, »erőtlenebb eszközzé« 1 teszik, mi 
által természeténél fogva erősebb, kitartóbb munkára, erő-

* A válasz közlése mult számunkból tárgyhalmaz miatt ma-
radt ki. fízerk. 1 I. Péter III. 7. 



kifejtésre alkalmatlan; nevezetesen állami szolgálatra, 
hosszas fejtörő tanulmányokra, erőltetett szellemi munkára, 
röviden mind arra, mi a világ előtt dicsőséget szerez. 

De nem tartják-e ezektől szellemi tehetségei is távol? 
Gyakran felmerült az a kérdés, vájjon tehetségei a férfiakéival 
egyenlők-e? Sem egyenlők, sem egyenlőtlenek, egyszerűen 
különbözők egymástól, a végtelen bölcseség különböző 
célokra szánva, s épen azért nem tűrik az összehason-
lítást. A férfi feladataira kevesebb az asszonynak képes-
sége, vagyis inkább azokra alkalmatlanok. A kivételekről 
itt nem szólok. Bizonyára vannak rendkívüli szellemi 
tehetségekkel biró asszonyok, kik az eredetileg férfiaknak 
szánt teendőket is tökéletesen jól el tudják végezni; sőt 
a rendes mindennapi tehetségű asszonynál is fordulhat-
nak elő rendkívüli körülmények, melyek őt a férfi fel-
adatának végzésére kényszerítik, kivált ha ez azt elmu-
lasztaná. Ezt készséggel elismerem, föltéve mégis, hogy 
e kivételes eseteknél Isten akaratja nyilvánvaló, vagy 
hogy ezt az emberiség java kívánja. Mert az asszony 
hivatásánál az alázatosság csak eszköz, a cél ellenben 
a szeretet, melynek minden más alá van rendelve. 
Miért is ne tenne Isten az általános történetben ilyen 
kivételeket, holott a bibliai történetben is tett ? Bármint 
legyen is, a kivételeket Istenre és az egyesek lelkiisme-
retére bizom; nem akarok itt izgató vagy személyes kér-
dések fölött vitatkozni, csakis az általános szabálylyal 
foglalkozom. Rendszerint pedig hiányzik az asszonyoknál 
a tudományos és politikai téren azon széles látkör, mely 
a világot magában felöleli, ama bölcseleti gondolkodás 
és a legmagasabban járó költőiesség merész röptű szár-
nyalása. mely nem ismer határt és a gondolatok és kép-
zelgések mérhetetlen üreiben kalandozik.1 

Ellenben ha azon szűk körről van sző, mely terje-
delemre korlátolt ugyan, de befolyásra nézve annál ter-
jedtebb, melyre az írásból vett példák után utaltuk a 
nőt, mennyivel több tehetsége van erre a férfinál, vagy 
is kizárólag erre van tehetsége. Ebben őrizheti meg magát 
minden külső rossztól, ebben tud uralkodni, ebben mind 
ama titkos tehetségeit kifejtheti, melyek csodálatomat idéz-
nék fel, ha nem volnának mélyebb érzéseim iránta és az 
Úr iránt, ki őt ezekkel megáldotta: azon gyakorlott fel-
fogás, mely gyorsasága által csak annál biztosabbnak 
látszik, azon biztos pillantás, melylyel annál jobban találja 
el a szegfejét, minél szűkebb látköre; ama művészet az 
emberek szívébe hatolni, nem tudnám megmondani, hogy 
milyen finom, előttünk férfiak előtt egészen ismeretlen és 
megközelíthetetlen módon; a test és léleknek jelenléte 
mindenütt és mindenkoron; az az észrevétlen, gondos 
éberség; az a tehetség, hogy a háztartás kuszált szálait 
mindig kézben tudja tartani, az a nyilt, bizalmat ger-
jesztő, barátságos hozzáférhetőség, melylyel mindenkit 
szívesen meghallgat és soha nem lankadó szolgálatkész-
ség; az a. szabad gondolkodási és cselekvési mód, melv-

1 Ez eszméket Kant fejti ki »A szép és magasztos érzéseiről* 
című művében. 

Jyel a legnehezebb körülmények között rendelkezik, azon 
fáradhatatlan — kimondjam-e? — engedékenység és al-
kalmazkodás, az érzéseknek azon bámulatos gyöngédsége, 
az a finom tapintat, melyet hosszú gyakorlat eredményé-
nek kellene tartanunk, ha nem volna természeti adomány, 
azon tökéletes hűség még a csekélységekben is, azon 
kézügyesség, mely mind arra képes, mit el akar végezni, 
az az ügyesség, a melylyel betegeket ápol, szomorkodókat 
vigasztal, lelkiismeretet ébreszt, sziveket megnyit: röviden 
mindazon kiválóság, mely bennünket oly sok dolgoknál 
késztet asszonyokat alkalmazni. 

Fölösleges azonban mind e külső bizonyíték, mikor 
egy benső érzésre hivatkozhatunk, melyet a Teremtő lel-
ketek mélyébe rejtett és a mely megelőz minden tanítást, 
minden okoskodást, sőt még a Szent írás bizonyságát is. 
A tisztesség-érzetet és szemérmetességet értem, melyre az 
asszony még akkor is igényt tart, ha meg nem őrizte azt; 
mert mik volnának ezek mások, mint ama szívetekbe írt 
s onnan ellentállhatatlanul arcotokon is visszatükröződő 
bizonyítékai annak, hogy a békét, a becsülést és a boldog-
ságot csakis függő, tartózkodó helyzetetekben találhatjátok 
fel. A függés és tartózkodás annyira mélyen gyökerezik 
természetetekben, hogy mikor bizony kényes körülmények 
között, a midőn a természet kegyetlen játékot látszik űzni 
veletek, ezek ellentétbe jönnek is, a helyett, hogy támogat-
nák egymást, mégis egyik sem szenved a másik által. Melyik 
asszony ne óhajtott volna, legalább egyszer életében, saját 
gyengesége tudatában, egy támogató férfikart vagy oltal-
mául egy férfi nevét? de melyik asszony nem szenvedné el 
inkább a halált — még ha érzelmeinek emésztő tüze sietteti 
is — semmint elárulja szíve titkát, inkább lelke mélyére 
zárja azt és tartózkodva megvárja, hogy őt keressék, semmint 
megengedje, hogy érzései kitörjenek! Ez nem a műveltség 
magasabb fokának eredménye, hanem megváltoztathatatlan 
szabály, hogy a házasságnál a férfi tegye meg az első 
lépést és a nőnél pedig ennek még látszatát sem tűri 
meg; régi törvény ez, melyet magok az asszonyok alkottak 
minden időben, még a legdurvább korban is, minden 
népeknél, még a legvadabbaknál is. . . . De mégis! most 
jut eszembe, hogy olvastam egyszer egy népről, a mely-
nél az asszonyok teszik az első lépést, ez azonban oly 
országról szólt, a hol az állatokhoz alacsonyodott le és 
az emberek egymást falják fel. 

Ha a női természet a nő tartózkodó állására nézve 
megegyezik az írással, ugyanazt mondhatjuk arra a köte-
lességekre nézve is, melyek a szeretetből folynak. Ezt, 
sőt épen ezt bizonyítja a biblia azzal legjobban, a mi az 
asszony szívébe írva van. Mert mi más a ti szivetek leg-
természetesebb ösztöne, mint a szeretet? Természetesen 
e szavaimnál nem szabad szem elől tévesztenem, hogy a 
ti nemetek ép oly kevéssé ment az önzéstől, mely a 
bűnbeesés óta az összes emberiségen uralkodik, mint a 
miénk; de ha magatokat összeszedve megkísértitek egy-
szer, a bűn által okozott minden rombolásokon keresztül 
törve, lelketek és szívetek mélységeiben addig kutatni, 
míg megtaláljátok az Isten által teremtett eredeti alapot 



a maga tisztaságában, akkor mondjátok meg nekem, hogy 
nem-e a szeretet természetetek alapja és lénye. »Az 
asszony mindenben felületesebb mint a férfi* — mondja 
egy keresztyén író, »csak a szeretetben mélyebb*. Ismeri-
tek bizonyára egy nőnek ama megható szavait: »A szerelem 
a férfi életében csak egy átmeneti korszak, míg az asszonyé-
ban, létének egész története*.1 még többet is mondhatott 
volna: egész élete. Már teremtéstek, mint a hogy Mózes 
beszéli. eléggé megmagyarázza ezt. A férfi teremtésében 
a föld porából, van valami természetfölötti, megható és 
magasztos; mig az asszonyéban, az alvó férfi csontjából, 
valami elevenebb, bensőbb és gyöngédebb. Kísértésbe 
jöhetnénk az elsőt isteniebbnek, a másodikat emberiebbnek 
mondani. 

Ha azonban a szeretetről beszélünk, kevésbbé fontos 
annak foka, mint jellege. A szeretet lényeteknek alapja, 
de milyen szeretet? Gondolkozzatok felette és meglátjátok, 
hogy ez épen az a szeretet, mely benneteket alkalmato-
sakká tesz azon jótékonyság gyakorlatára, a melyet a 
Szent írás rátok bíz. Kétféle a szeretet, az, a mely el-
fogad és az, a mely ad; az elsőt boldogítja, ha szeretik 
és érte áldoznak, míg a másodikat, hogy szeret és ő hoz-
hat áldozatokat. E két fajta szeretet nincs távol egymás-
tól és az asszony mindkettőt ismeri; de túl becsülöm-e 
szívét, ha fölteszem róla, hogy a második jobban meg-
felel érzéseinek és hogy Krisztus példáját követve, ő is azt 
tartja, hogy »Jobb adni, mint venni*. Tudom, szeretett 
testvéreim, hogy szívetek boldogsága, más szeretetének 
bírása oly boldogság, mely — sajnos — talán nem mindannyi-
toknak jutott osztályrészül; de szeretni, önfeláldozóan az 
odaadásig, ez szívetek szüksége, létetek föltételes törvény, 
melynek útját állni nincsen senkinek jogába. A férfi is 
tud szeretni, sőt kell, hogy szeressen; Pál apostol a férfiak 
összes kötelességeit, a házaséletben, a szeretetben össz-
pontosítja: »Férfiak, szeressétek feleségiteket*! míg a nő-
kéit a következő szavakkal jellemzi »Ti asszonyok, enge-
delmesek legyetek a ti férjeiteknek*! Mi azonban itt nem 
szólunk sem tehetségeitekről, sem kötelességeitekről, ha-
nem természetes hajlamaitokról. És akkor be kell ismer-
nünk, hogy a férfi szeretete sem oly közvetlen, sem oly 
önzetlen, mint a nőé. Nem oly közvetlen, mert sokszor 
le kell hajlamait küzdeni, hogy szerethessen; míg a nő 
csak szíve sugallatát követi. A Szent írás is azért tartja 
talán fölöslegesnek a szeretetet, melyet a férfinak köteles-
ségévé tesz, asszonynak is meghagyni, mintha számítana 
rá, hogy természete úgy is ezt sugalja. De mindenek előtt 
önzetlenebb az asszony szeretete: A férfi szereti azt, a kit 
neki Isten adott, mert önmagát nem érzi teljesnek; az 
asszony szereti azt, kinek az Úr őt adta, mert érzi, hogy 
annak rá szüksége van. Ha a férfira a magány súlyosan 
nehezedik, onnét van, mert hozzá hasonló társ nélkül, az 
élet sivár rá nézve; de az asszony azért retteg az egyedül-
maradástól, mert élete céltalan lesz, ha nincs, a kinek 
segítségére lehessen. Ha szabad e tárgyra ama komoly 

1 Müie Stael. 

mondást alkalmaznunk, azt mondhatnók mi férfiak: »Szeret-
jük, mert előbb szeretett minket*. 

Mély érzés lett azért a föld minden népeinél és az 
emberiség minden nyelveiben, a legönzetlenebb, legtisztább 
és legmélyebb szeretet eszményképe? Az asszony szere-
tete gyermekéhez, az anyai szeretet, mely életét adja 
anélkül, hogy szeretete lankadna és a melyet, miután 
mindent eltűrt, nappal dolgozott, éjjel virrasztott, egy mo-
soly, egy hízelgés bőven kárpótol mindenért és elfeledteti 
minden fáradságát. Az erkölcstanítók és költők által oly 
sokat magasztalt anyaszeretet az, melynek még az apai 
szeretet is önként megadja az elsőbbséget. Még az Úr is 
az anyai szeretetet választja, mint az összes emberi ér-
zések között a legjellemzőbbet, midőn szeretetét választott 
népéhez jelképezni akarja. »Ha ezt mondja Sión: Elha-
gyott engem az Ur, és az Úr elfelejtkezett én rólam!« 
azt hinnők, hogy e sértő kételyekre az, a kihez így szó-
lunk »Mi atyánk, ki vagy mennyekben* akképen fog vá-
laszolni, hogy az apának gyermekéhez való szeretetére 
hivatkozik; de nem, az anyáéra hivatkozik ekképen »Vájjon 
elfelejtkezhetik-e az anya az ő kis gyermekéről, úgy hogy 
ne könyörüljön az ő méhének fián! ha azok elfelejtkez-
nének is, de én nem felejtkezem el te rólad*.1 

Ha tehát az asszony szíve így van alkotva, hogyne 
ismernők fel benne a szerelet hivatására külön alkotott 
talajt, melylyel az írás benneteket a férfi mellé rendelt? 
A szeretet nektek nemcsak a vágyat adja meg, hogy az 
önfeláldozás útján haladjatok, de megadja ehhez egyúttal 
a bátorságot is. Igen a bátorságot, ez az igazi kifejezés. 
Mert azt az állítást merném kockáztatni, ha mindjárt 
kissé szokatlannak látszik is, hogy van egy bizonyos 
bátorság és épen ez szükséges a jó cselekedetekhez, 
mely nagyobb mértékben van meg a nőknél, mint nálunk. 
Nem értem én a cselekvéshez szükséges bátorságot, ilyen 
több van a férfiakban, többnek is kell lenni, és ezt szí-
vesen el is ismeritek, hisz úgy sem állana jól nektek. 
Ezért mondhatta rólatok egy szellemdús ember, anélkül 
hogy megsértette volna az igazságot: »Az asszonyok a 
félénkségben tetszelegnek, míg a férfiak a bátorságban«.2 

A szenvedő bátorságot értem, mely a csendes, minden-
napi jótétemények gyakorlására szükségesebb a cselekvő 
bátorságnál; ennek legszebb példáit asszonyok nyújtják. 
A férfi többet tud végezni, az asszony többet elvisel; a 
férfi vállalkozóbb, az asszony türelmesebb; a férfi meré-
szebb, az asszony szívósabb. Bizonyítékot akartok? Figyel-
jétek meg őt a fájdalmak ama fájdalmai közt, melyek 
nemének fentartattak és a melyek árán gyarapodhatik 
csak az emberiség; figyeljétek meg és hasonlítsátok csak 
össze a férfival a magányban, az elhagyatottságban, a 
betegségben, a szegénységben, az özvegységben, az el-
nyomattatás közt és a rejtett vértanúság idején. Kész-
akarva mondtam rejtett vértanúságot, mert a nyilvánosnál 
a férfié lesz az elsőbbség, a nézők nagy száma kedvéért. 

1 Ézsaiás 49. 14—15. lásd 66. 13. 
2 Simon. 



De ha azon vértamíságföl van szó, a melyet az alatto-
mosság vagy kegyetlenség az inkvizíció földalatti börtönei-
ben szerez, akkor hidjétek meg: az asszonyok lesznek a 
győztesek. Tudta ezt Isten, mikor a sorsot az életben úgy 
osztotta ki. hogy többnyiie az asszony részére több fárad-
ság és kevesebb öröm esik, kivévén ha első sorban azon 
örömöket számítjuk, melyeket akkor érzünk, ha másokkal 
jót teszünk. Ezeket az örömöket még szenvedései közt is 
érzi az asszony, mert többnyire minél többet szenved 
valakiért, annál jobban ragaszkodik az hozzá. 

Az így megalkotott lénytől senki sem fogja az ön-
feláldozás hivatását elvitatni, azt a hivatást, melyet az 
asszonyi szív ismert századokkal előbb, semmint a világ 
a Szent írásnak csak egy sorát is látta volna. Ne mond-
játok azért, hogy csak a Kzent írásban vannak azon 
tanítások, melyek az asszony kiváló kötelességévé teszik 
a férfi üdvén azon szent szeretet által munkálkodni, mely 
a férfi részére mindenek előtt Istent és az örökkévaló-
ságot keresi. Még erről is csudálatosan gondoskodott a 
a természet. Mert ki ne tudná, hogy az asszony eleve-
nebb érzései, nyíltabb szíve, gyöngédebb lelkiismerete és 
kevésbbé okoskodó szelleme, érzékenyebb és szelídebb ter-
mészete a vallásosságra hajlandóbbá teszi a férfinál, míg 
ellenben ennek ő kevésbbé elvont, kevésbbé összefüggő, 
egész erejét kevésbbé igénybe vevő elfoglaltságai több időt 
engednek az Isten szolgálatára? Ki ne tudná szintén, hogy 
közülöttünk férfiak közül a lelkiekben való hivatástok 
eredményes betöltésének első feltétele kevésbbé a mozgal-
mas élet, a beszéd vagy a külső jó cselekvés — ezek 
majdnem kizárólag a férfiak tulajdonai — mint inkább 
azon csendes önmegtagadás, ellenállhatatlan példa befo-
lyása, mely a nő sajátja, feltéve, hogy igazán nő. 

Mondjuk tehát bátran ki, ha nincs igaza a Szent 
Írásnak és az asszony hivatása nem az alázatosságban 
gyakorlott szeretet, akkor elhibázta célját a természet, 
mert az asszony hivatásául olyat tett. melyre nem alkalmas. 
(Folyt, köv.) ' Szilassy Aladárné. 

KÖNYVISMERTETÉS, 
Az utolsó két egyházpoli t ikai törvényjavas la t . Iría: Kováts Gyula. 
Budapest, 1894. Révay Leó kiadása. Nagy 8r., 68 lap. Ára 80 kr. 

Az egyházpolitikai javaslatok közül még keltő vár 
törvényhozási elintézésre. Az egyik a recepció, a másik 
a vallásszabadság neve alatt ismeretes. Kováts Gyula, 
budapesti egyetemünk egyházjog tanára e két törvény-
javaslathoz szól a fenti cím alatt írt munkájában. Hozzá-
szólása nem ellenző., hanem pártoló, de lényeges korrek-
ciót sürgetve ; liberális egyházpolitikai álláspontról, de erős 
konszervativ színezettel. A füzet tartalma: Előszó. Törvény-
javaslat az izraelita vallásról. Törvényjavaslat a vallás 
szabad gyakorlásáról. Függelékben: Törvénytervezet az 
izraelita vallásról. Törvénytervezet vallásszabadságról. 

Az izraelita vallásról szóló törvényjavaslatot először 

szerkezetileg veszi éles bonckés alá. Konklúziója az, hogy 
a javaslat nagyon pongyola szerkezetű; hogy homályos 
értelmű; hogy irályilag nagyon fogyatékos, s hogy alig 
lehet egy porcikáját megtartani. Érdemileg azt vitatja, hogy 
az izraelita vallás csak az »elismert« vagyis magánjogi 
állású vallások sorába emeltessék, s a »bevett« vagyis 
közjogi állású keresztyén egyházakkal paritásos állásba 
ne helyeztessék. Az eredeti szövegből és a közoktatási 
bizottság indokolásából érvelve, ki is mutatja, hogy a 
recepció eredetileg nem is paritásos recepció akart lenni, 
és csak az igazságügyi bizottság indokolása tette ilyenné. 
Ezért a javaslat újból szövegezését javasolja, a követke-
zőkben: 

»1. §. Az izraelita vallás az állam által elismert 
vallás, és nyilvános vallásgyakorláshoz (exercitium religio-
nis publicum) való joga elismertetik. 

2. §. Az 1868. évi LIII. t.-cikk 18., 19., 21., 22. 
és 23. §§-ainak intézkedései az izraelita vallás javára is 
alkalmazandók. 

3. §. A jelen törvény végrehajtásával valamennyi 
miniszter megbizatik.« 

Ha a Kováts Gy. törvénytervezetét a képviselőház 
javaslatával összehasonlítjuk, a Kovátsét szerkezetileg sza-
batosabbnak és világosabnak kell tartanunk; érdemileg 
pedig azt a lényeges előnyét kell konstatálnunk, hogy az 
izraelita vallásnak teljes nyilvános vallásgyakorlatot enge-
délyez, sőt a keresztyénekkel való közös temetkezést is 
megengedi, a nélkül, hogy a keresztyén egyházak történeti 
jogon alapuló közjogi helyzetét sértené. 

A vallás szabad gyakorlásáról szóló törvényjavas-
latot Kováts szintén kemény kritikának veti alá. Helyesen 
distingválva, meggyőzőleg kimutatja, hogy a törvényjavas-
latban két különböző tárgyú szabályozásról van szó. Az 
első rész általános határozatok címe alatt a vallásszabad-
ságot illeti, a másik a vallás szabad gyakorlatáról szól. 
Szerző nagyon különösnek találja, hogy ezt a két külön-
böző dolgot a javaslat együvé foglalja s a mi még külö-
nösebb, hogy az elnevezés nem a fontosabb első résznek, 
hanem a másodiknak a tartalmából vétetett. A vallás-
szabadság és a vallás szabad gyakorlata külön keretek-
ben mozognak. Az előbbi individuális jog, az utóbbi társa-
sági jog. A kétféle jognak a szabályozása is külön lett 
volna eszközlendő; az elsőé most, a másodiké később. 

A törvényjavaslat első felét, a valásszabadságról 
szólót, elvileg szerző is helyesnek tartja. A felekezetnélküli-
séget is elfogadandónak mondja, mert az a vallásszabad-
ságnak, az egyéni jog e legsajátabbjának, lényeges alkat-
része. Elannyira, hogy e nélkül igazában nincs vallás-
szabadság. Más kérdés az, hogy mi módon adassék meg 
a felekezetnélküliség joga. Szerző itt 18 helyett a 24 éves 
kort tenné »annus discretionis«-szá. A javaslat általános 
részének többi §-ait szerző stilariter átdolgozandónak tartja. 
Mert pongyola, mert homályos, mert nem szabatos a 
szerkesztésök. Olyan intézkedések is vannak benne, melyek 
nem valók a vallásszabadság keretébe. Viszont gondos-
kodni kellene arról, hogy a szekták (nazarénusok, baptis-
ták) részére rendeleti úton adott tolerancia törvényileg 



is biztosítva legyen. S végül rendelkezni kellene a felekezet-
nélküliek gyermekeinek a vallásáról. 

A törvényjavaslat második részét, mely a vallás 
szabad gyakorlatáról szól, szerző elhagyandónak tartja. 
»Meggyőződésem, hogy a törvényjavaslatot a vallás és 
lelkiismereti szabadság keretén kívül eső részében fel-
tétlenül el kellene ejteni.« A főrendiháznak elutasíthatlan 
kötelessége, hogy a recepciónális javaslatot kijavítsa s a 
vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslatnak csakis 
a vallásszabadságot illető részét fogadja el, s ezt is csak 
átdolgozva. Az egyházak jogállásának rendezése további 
feladat, mely a későbbi időre vár. Fődolog, hogy a törvény-
hozás ki ne adja kezéből azt a jogot, hogy vallásfelekezet-
nek csak ő adhat jogi személyiséget. Ennek a jogi szemé-
lyiségnek aztán csak magánjogi jellegűnek szabadna lenni. 

»Erre különösen a protestánsok fektessenek súlyt, 
mondja a szerző. Egyházaiknak erősen megkülönböztetve 
kell lenniök a szektaszerű képződményektől. Ez rájok nézve 
a legfontosabb kérdés, miután rájok nézve minden attól 
függ, hogy az ország alkotmánya miként taksálja őket. 
Ha ez nem történik elég hatályosan, egész jogi multjok 
elmosódik. . . Ügy is ők veszítenek legtöbbet. Rájuk vonat-
kozólag nem a dogma sértődik, de egész existenciájok 
forog kockán. Követeljék meg legalább azt, hogy a szek-
ták, melyek rajtok fognak élősködni, a bevett egyházakkal 
szemben erősen megkülönböztessenek.* 

íme a Kováts Gyula röpiratának rövid kivonatja. 
El kell ismerni e munkácskáról, hogy nemcsak érdekes, 
de értékes is; éles elmével és nagy szakismerettel van 
írva; álláspontja történelmi alapon nyugszik s fejtegetései 
jobbára meggyőzők. Csak az a kár, hogy talpra esett 
kritikája, bölcs tanácsa egy kissé későn jött. Félő, hogy 
munkája a késői tanács és elkésett bölcseség sorsára jut. 

Váradi F. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházmegyék az országos 
lelkészi gyám intézetről. 

Részlet az egyházkerületi közgyűlésen, október 31-én felolvasott 
előadói jelentésből. 

Magának az országos lelkész-özvegy-árva gyáminté-
zet felállításának az eszméjét az összes egyházmegyék 
szívesen és örömmel üdvözlik, mint a melyben nekik is 
régi óhajtások testesül meg; de aztán a konvent által 
véleményezés végett leküldött alapszabály-tervezetet vagy 
mereven elvetik, mint az alsóbaranya-bácsi egyházmegye, 
vagy egyszerűen félretétetni kívánják, mint a solti egyház-
megye, a mely arra kéri a főtiszteletű egyházkerületi köz-
gyűlést, hogy »hasson oda, hogy ez intézet megalkotása 
a zsinat feladatai közé számíttassék« (1894. jkv. 13. p.), 
vagy pedig a tervezeten oly lényeges módosítások esz-
közlését javasolják, de minden közelebbi számítások nél-
kül, a melyek által tulajdonképen úgy az arithmetikai, 
mint az egyetemes jellegű alapot szedik ki a konventi 
alapszabály-tervezet alól. 

A solti egyházmegye kivételével, a melynek az egész 
ügyről való nézetét a fentebbi néhány szóban idéztem, 
a többi hét egyházmegye a részletekbe menőleg foglalko-
zott a tervezettel. 

Az alsóbaranya-bácsi, egyházmegye a javaslatot »mint 
a mely oly sok befizetés mellett is 10 évig biztosítatlanul 
hagyja az özvegyeket és árvákat és a mely sem elvi fel-
fogásában, sem részleteiben nem egyezik meg az egyház-
megye közvéleményével*, elveti s két más javaslatot közöl 
jegyzőkönyvében azzal a kívánsággal, hogy ezek »leg-
alább elvi felfogásukban* használtassanak fel. A gyám-
intézet maga pedig csak 1896-ban lépjen életbe, mert 
egy év még »felette szükséges ezen nagy horderejű ügy-
nek teljes és részletes megérlelésére«. A nyugdíjintézet fel-
állításának eszméjét akkorra kívánja az egyházmegye elha-
lasztatni, a mikor a gyámintézet már teljesen megerősödött. 
»mivel e két nagy intézménynek egy időben való felállítása, 
sőt az ahhoz való erőgyűjtés megkezdése is egymás meg-
gyengítésére és felvirágzásának késleltetésére vezetne*. 
(Jkv. 1894. 12. p.) A két javaslat felett is az egyház-
megye e rövid végzésében hozott határozatával végezvén, 
azok részletesebb ismertetése felesleges volna, csak annyit 
említek fel, hogy az egyházmegye végzéséből úgy látszik, 
hogy maga az egyházmegye még sem perhorreskálja 
annyira a lelkészi nyugdíjintézet kérdését, mint az egyik 
»javaslat* készítője. 

A felső bar anyai, a kecskeméti, a külső-somogyi, a 
pesti, a tolnai és a vértesaljai egyházmegyéknek az alap-
szabály-tervezetre vonatkozó módosítási indítványait a 
lényeges gondolatokban röviden a következőkben foglal-
hatom össze: 

A tervezet 1. §-ában foglalt »egyszer s mindenkorra 
szóló végkielégítés* gondolatát, mint »eddigelé egyházi 
életünkben ösmeretlent és senki által nem óhajtotta!« tö-
röltetni kivánják: a felső-baranyai, a kecskeméti és a vértes-
aljai egyházmegyék s határozottan a kegyév fentartása 
mellett nyilatkoznak. A külső-somogyi, a pesti és a tolnai 
egyházmegyék a végkielégítést meghagyják, hanem csak 
az öt szolgálati éven alul elhaltak családjaira nézve óhajt-
ják életbeléptetni. 

Ugyancsak a tervezet 1. §-ában kontemplált nyugdíj-
intézet ellen nyilatkoznak: a felső-baranyai, a kecskeméti 
és a külső-somogyi egyházmegyék és álláspontjuk helyes-
ségének igazolására hivatkoznak a Zsin. Törv. 270-ik 
szakaszára, a mely szerintük csak azt teszi feladatává 
a konventnek, hogy a nyugdíjintézet kérdésével tovább is 
foglalkozzék s készítendő tervezetét terjeszsze a legköze-
lebbi rendes zsinat elé; sőt a felső-baranyai egyházmegye 
azt mondja: »ha a konvent e tervhez mégis ragaszkodik, 
ezen eljárását világos alkotmánysértésnek kellene tekin-
teni*. (Jkv. 1893. 46. p.) Ellenben a pesti egyházmegye 
a nyugdíjintézet felállítását határozottan szükségesnek ítéli; 
de a mint mondja — »nem foglalható le az életbeléptetni 
rendelt intézmény« »t. i. a gyámintézet jövedelméből a 
még csak tanulmányozás tárgyáúl kitűzött és konkrét 
alakot nem öltött eszme javára semmiféle százalék. Spe-
cialiter az országos közalap jövedelmeiből gyűjthető némi 
tőke a nyugdíjalap javára úgy, mint ez a gyámintézetre 
már foganatosítva lett; de semmiesetre a gyám intézettel 
kapcsolatosan, mert igen fontos és szükséges a nyugdíj-
alap megalkotása is másodsorban, azonban más a hivatása, 
mások kell, hogy legyenek a fentartási forrásai is*. (Jkv. 
1894. 6. sz.) »A tolnai egyházmegye azzal a módosítással 
fogadja el a lelkészi nyugdíjintézetet, hogy ennek a fel-
állítására a csak a domestikából — a 24. §. 4. 5. pontjai 
szerint — befolyó összeg 2 5 % ' a használíassék fel s ne 
a gyámintézet egész jövedelmének 25°/0-a. A vértesaljai 



egyházmegye expressis verbis nem szól ugyan a nyugdíj-
intézetről; de miután a tervezet 28. §-áról szólva, meg-
emlékezik a nyugdíjintézet alapjára elkülönítendő tárgyak-
ról is, ezzel úgy látszik, hogy magát a nyugdíjintézet 
eszméjét is, annak a tervezet szellemében leendő életbe-
léptetését is elfogadja. 

A jelenleg működő lelkészekre nézve, a kiknek saját 
egyházmegyei gyámintézeteik irányában is terhes kötele-
zettségeik vannak, az egyetemes gyámintézetbe való be-
lépést nem akarják kötelezővé tétetni a felső-baranyai, a 
külső-somogyi, a pesti, a tolnai és a vértesaljai, hanem 
csak fakultative, >annak is tagjai, lehetnek, míg viszont az 
ezután hivatalba lépő lelkészeknek meg tetszésükre hagyat-
nék, hogy egyházmegyéjük gyámintézetének is tagjai lehes-
senek* ; a kecskeméti e kérdésekben nem nyilatkozik, de 
hogy az egyházmegyei gyámintézetek kihalásától ő is 
fél, mutatja ez általános megjegyzése, hogy »e tervezet 
jelen alakjában való elfogadása egyértelmű volna az egy-
házmegyei gyámoldák halálos ítéletével«. 

A gyámintézeti évjáradék jogosultságához a tervezet-
ben megkívánt 10 szolgálati évet (14. §.) általában az 
összes egyházmegyék felette soknak tartják és vagy öl 
évre kívánják leszállíttatni, vagy elégnek tartják, hogy 
csak általában szolgálatban lett légyen az elhunyt s szol-
gálati idejére és a befizetési járulékokra való tekintet 
nélkül kapjon árva családja évjáradékot (vértesaljai egyház-
megye) ; vagy pedig, mint a felső-baranyai egyházmegye, 
azt mondják, hogy évjáradékot kaphatnak azok az özve-
gyek és árvák is, a kiknek férjük, illetőleg atyjuk nem 
szolgált is 10 esztendőt, de az illető »vagy maga, vagy 
utódai ügy a 10%-os belépési járulékot, mint a 10 évi 
állandó évi járulékot befizették« és ez »a 10%-os belé-
pési díj, és a 10 évi járulékhátralék, ha az elhunyt lel-
késznek nincs 10 beszámítható szolgálati éve. az özvegyi 
évi járadék és neveltetési költség kellő mérvű visszatartá-
sával is l e r ó h a t ó ( J k v . 1894. 79. lap.). 

Az egyházmegyék határozott ellenszenvvel fogadják 
a tervezet 15. §-ában levő ama megkülönböztetést, a mely 
a lelkészi állomásokat, a szerint, a mint azoknak java-
dalma 700 frtnál kevesebb vagy több, két osztályba so-
rozza, s e két osztály szerint különbözteti meg az évjára 
dékok nagyságát természetesen tekintettel a szolgálati 
évekre (16. §.). Az egyenlőség és a testvériség elveit iátják 
e megkülönböztetés állal lerontva, mert »a különbségtétel 
válaszfalat emel az egyenlő lelkészek között s az osztály-
rendszer tarifáját hordja m a g á b a n » L e g y e n egyenlőség 
legalább a sírba tértek családjai között« — mondja a 
pesti egyházmegye — >hiszen a kicsiny egyház lelkésze 
kevésbbé volt abban a helyzetben, hogy gondolkodhassék 
családjáról^ Legyen pl. az özvegyi évjáradék általában 
egyelőre 300 frt, mely összeg aztán feljebb is emelhető 
legyen az intézet erősödésével. Az egyházmegyék aztán 
különböző javaslatokat tesznek az egyenlősített évjáradé-
kokra nézve, a mely javaslatok jelentékenyen eltérnek 
egymástól nemcsak az Összegek megállapításában, hanem 
a szolgálati évek kombinálásában is. A végkielégítést is, 
a mennyiben némely egyházmegyék elfogadják, egyenlő-
síttetni kívánják. 

A temetkezési segélyt (23. §.) mellőzendőnek véle-
ményezi Felső-Baranya, Külső-Somogy és Tolna (mely ezt 
csak eszerű segély címen kívánja), nem szól azonban 
róla Kecskemét, Pest és Vértesalja. 

Az árvák segélyösszegét is általában emeltetni kérik 
az egyházmegyék. Felső-Baranya, az apátlan árvák segé-
lyét 50 frtban, a szülőtlen árvákét 75 frtban akként kí-
vánja megállapíttatni, hogy az apátlan árvák segélyösszege 
az özvegy évjáradékát a szülőtlen árváké pedig az özvegyi 

évjáradék másfélszeresét felül ne haladja. Külső-Somogy 
csak »méltánytalannak« tartja az árvasegély egynegyednyi 
összegét, a szülőtlen árváknak legalább is az egész özvegyi 
segélyt kívánja. Pest szintén a teljes özvegyi illetéket kéri 
a szülőtlen árva számara, ha pedig többen vannak, a 
2., 3. stb. árva még kapjon egy-egynegyed rész díjat; a 
testi vágy lelki fogyatkozás miatt keresetképtelen árvák 
szerinte mint kiskorúak tekintendők és úgy segélyezendők. 
Tolna minden árvát segélyezendőnek véleményez s 
záradékot, hogy az árvák neveltetési segélye nem halad-
hatja meg az özvegyi díj háromnegyedét, töröltetni kéri. 
Vértesalja szintén segélyezendőknek tartja a keresetkép-
telen árvákat 20, illetőleg 18. életévük betöltése után is; 
a segély jogosultság megszűnési feltételéül akarja felvétetni 
a ref. vallásról más vallásra való áttérést is. 

A gyámintézet alapjait megjelölő 24. §-ra nézve a 
felső-baranyai és a pesti egyházmegye a 2V2% helyett csak 
2%-riyi befizetést kér tétetni; a külső-somogyi a belépési 
10%-ot 's 5%-ra, az évi járulékot pedig 1 V2-re kívánja 
leszállíttatni; a többi egyházmegye elfogadja a tervezet 
kívánalmait. Az egyházak 1%~0 S fentartói illetékére nézve 
Felső-Baranya azt óhajtja, hogy »a kebelbeli összes egy-
házak fentartói illetékét az államsegély pénztárból maga 
az egvházherület« fizesse; »ha pedig ez illetéket a kerület 
nem akarná fizetni, akkor ez az illeték a gyámintézet 
jövedelmei közül feltétlenül törültessék, mert az egyhá-
zakra újabb terhet kivetni a jelen körülmények között 
nem volna eszélyes*. (Isk 1894.84. lap.) Vértesaljai szin-
tén reflektál az államsegélyre*; de ő nem az egyházak 
1 °/0-os hozzájárulásának fizetését kívánja, hanem általá-
ban csak azt, hogy »a gyámintézeti alapra fordítandó az 
államsegély egy meghatározandó része is«. A többi egy-
házmegye nem szól enől a dologról, kivéve Külső-Somo-
gyot, a mely a gyülekezeteknek az 1%~0S járulékkal való 
megterhelését határozottan ellenzi. 

A gyámintézet pénzeinek, alapjainak a kezelésére 
nézve majdnem egyhangúlag ama kívánságokat fejezik ki 
az egyházmegyék, hogy e kezelés ne valamely pénzinté-
zetnél történjék, hanem vagy az egyházmegyéken, vagv 
valamely a közalap-véprehajtó-bizottságba is felveendő 
pénztárnok által, vagy pedig kéressék fel egyelőre — ez 
a pesti egyházmegye indítványa — a berendezett pénztárak-
kal bíró tiszántúli vagy erdélyi egyházkerület. Felső-
Baranya annyiban kívánja a tervezetben előadott, pénz-
kezelést megváltoztatni, hogy a tervezet 24. §. 1., 2. és 
3. pontja alatt kijelölt forrásokból begyült pénzt egyház-
megyei pénztárnokok kezeljék ott, a hol e kezelést maguk 
az egyházmegyék óhajtják, az elébb megjelölt forrásokból 
begyült összegeket pedig, valamint az egyházmegyénként 
kezelt vagyonnak az egyházmegyei pénztárnokok által 
biztosan el nem helyezhető részét egy jó hitelű pénzinté-
zet kezelje. Szóval a kezelés részben való decentralizálá-
sát óhajtja ő is, a többi is. Külső-Somogy még hozzá-
teszi, hogy az intézeti tőke építtető, vagy kölcsönre szoruló 
egyházaknak adassék ki kamatozásra. 

A tervezet 39. §-a, mely az egyházmegyei gyám-
intézetek amortizálása esetére provideál s vele együtt már 
maga ez intézetek kihalasztásának eszméje élénk ellenke-
zést támasztott az egyházmegyéken és még a mennyiben 
hallgatólag mintegy belenyugosznak is az amortizációba, 
mindenik egyházmegye határozottan tiltakozik az ellen, 
mintha a gyámintézeti tőkéhez a tulajdonos egyházmegyék-
kel szemben az egyetemes gyámintézet bármiféle jogot 
is formálhatna, sőt egyházmegyék feltétlenül önmaguknak 
követelik a jogot, hogy a gyámintézeteik idővel leendő 
kihalása esetén ők intézkedhessenek tőkéik hova fordí-
tása, vagy miként leendő felhasználása iránt. . 



Az ezekben most összefoglaltan közölt, mondhatni 
elvi jelentőségű, lényeges módosításokon kívül még csak-
nem mindenik egyházmegyének van több-kevesebb, kisebb 
fontossággal biró megjegyzése, kívánsága. Ezek közül fel-
említem, hogy majdnem kivétel nélkül mindenik helyet-
tesíttetni kívánja a 11. §-ban a »kérelmezni« szót a 
>bejelenteni« vei, mert hiszen a gyámintézettel szemben 
az özvegyeknek és árváknak szerzett jogaik vannak, és 
nem kérelmük. Felső-Baranya pedig még felvétetni kívánja 
a tervezet 3. §-ába a gyámintézet jogosult tagjai közé az 
állandóan alkalmazott helyettes lelkészeket és tanító-
káplánokat is. Külső-Somogy töröltetni kívánja a 6. §-t, 
mert igazságtalannak látja; Pest pedig azzal akarja meg-
toldatni, hogy »ezek özvegyei és árváival szemben is fel-
jogosíttatik a kezelő-bizottság, hogy folyamodásukra esetről 
esetre méltányosságot gyakoroljon*. Felső-Baranya a hiva-
talából elmozdított lelkész számára befizetett összes pén-
zének kamat nélkül való visszatérítését óhajtja. 

Kenessey Béla. 

A törökszentmiklósi református szeretet-
egyesületről. 

Egy kis »részlet« a gyülekezeti belmisszióból. 

A tiszántúli egyházkerületi értekezletről referálva, 
Alföldi e lap 45-ik számában mondja, hogy a lelkésznek 
az új aerával szemben levő, magasztos feladatairól elő-
adott, magas színvonalú értekezés igen szép, általános 
fejtegetéseket tartalmazott, de a »részletek*-bői semmit, 
pedig, miként Alföldi, úgy velem bizonynyal sokan épen 
azokra lettek volna kíváncsiak, mert hiszen a most lel-
készkedőkre nézve az ily irányú s célú előképzettség s 
praxis híján épen a kiviteli »részletek« azok. melyek 
iránt nagy á tájékozatlanság. 

Arról már sokan meg vagyunk győződve, hogy pl. a 
vallásos estélyek rendezése, ha velük minél közvetlenebb 
és intezivebb hatásra törekszünk, igen üdvös s ilyenek itt 
nálunk is fognak tartatni a jövő héttől kezdve a téli hó-
napok minden hetén kedden és pedig túlnyomólag a hazai 
hitüldözés korából vett szabad előadási tárgyakkal: ámde 
be kell látnunk, hogy, mivel ezekkel — fűthető templom 
nélkül — legfelebb egy, 120—130 felnőttet befogadó 
tanteremre vagyunk utalva, nagyobb gyülekezetekben 
korántsem érhetünk el kívánatos sikert. Denique is azon-
ban már e téren bírunk valamelyes tájékozottsággal és 
működhetünk, de mily sokféle irányú s ágazatú lehetne 
a magyar géniuszhoz mérten folytatott belmissziói s egy-
háztársadalmi tevékenység; mily áldásos működés lenne 
esetleg kifejthető egyes, oly téreken is, melyeken a viszo-
nyok adva vannak, de nem tudjuk, hogy mit s hogyan 
kellene kezdeni és tenni. Igaz, hogy végtére is mindig a 
helyi viszonyok az irányadók s ezért ama bizonyos »rész-
letek« mód felett különbözők: ámde az is kétségtelen, 
hogy ha azokról, a mik egy s más helyen a belmisszió 
s egyháztársadalmi tevékenység terén történnek, minél 
többet olvashatnánk, hallhatnánk, sokkal könnyebb volna 
aztán az adott viszonyokhoz képest változtatva, hason-
irányú tevékenységet iniciálni. 

Ezért tartanám én rendkívül kívánatosnak, ha mind 
arról, a mi valamely gyülekezet körében áldásosnak bizo-
nyult, egymást tájékoztatnók s hiszem, hogy e Lap mindég 
nyitva állna ily közlemények előtt.* 

Ily célból óhajtom e sorokban pár szóval megismer-

* A legnagyobb készséggel. Szerk. 

tetnia»Törökszentmiklósi Református Szeretet-Egyesület «-et> 
melynek bár igen kicsiny, de már áldásos múltja van. 

A főcél, mely ez egyesület tervezésénél vezetett, az 
volt, hogy midőn egyfelől ily módon oly egyesület szervez-
tetik, mely a presbyterium helyett, ennek védszárnyai alatt 
s ennél sokkal sikeresebben karolhatja fél a gyülekezeti 
szegény árvaügyet; másfelől ugyanaz a tehetősebbeket a 
szeretet műveinek gyakorlására egyesítve, a szegényebbeket 
pedig jótéteményeiben részesítve, ne csak elvonja az itt 
erősen tevékenykedő baptistáktól, hanem óvja a felekezetiet-
lenség kísértésétől is és minél több alkalmat adván sokak-
nak a lelkészszel épen a jótékonyság terén való személyes 
érintkezés hatását érezni, közrehasson a gyülekezeti élet 
bensőségteljesebbé tételére; a másik ehhez hasonló cél 
pedig az volt, hogy ez egyesület útján valamit lehessen 
segíteni azon nagyszámú, kint a határban, különösen 
egyes uradalmakban lakó szegény avagy cseléd hitsor-
sosainknak és az ő, katholikus jellegű iskolába járó gyer-
mekeik lelki nyomorán ima- és tankönyvek, bibliák s 
vallásos füzetek ingyenes terjesztése által. 

Nálunk a baptistáknak a határ egy bizonyos részén 
sűrűn levő tanyák között, de bent a városban is, rendes 
imaházuk van, s a künn lakók, de a városiak közt is 
valóságos ostromló hivogatást gyakorolnak isteni tiszte-
letükre, esti összejöveteleikre. Nálunk az egyes uradal-
makban 4226. tanyákon és messze szőlőkben 3699 és 
így összesen 7925 vegyes vallású egyén lakik künn a 
üatában, s csak a hét uradalmi iskolában is hány refor-
mátus tanköteles cseléd-gyermek van, pedig ez iskolák 
csaknem kizárólog az itteni, túlbuzgó esperes-plebános 
felügyelete alatt állanak a hódító városi zárdával és isko-
lákkal együtt. 

Oh nagyon szükséges volna ily helyen többféle irá-
nyú belmissziói működés és szívesen sajátítnánk el mások 
példájából egyet-mást; de annyi mindenesetre égetően 
szükséges, hogy maga a benti gyülekezet egy élet- és 
tetterős szervezetté váljék, melynek köréből valamelyes 
evangéliumi erő sugározzék ki. 

Ily célból vártam jót tőle s ajánlottam két prédi-
kációban, különösen gyülekezeti asszonyainknak a jóté-
konyság testületi gyakorlására való szövetkezést; ily céllal 
kerestem fel sokakat a presbyterek nejei közül, nyújtottam 
be mult hó 7-én az alapszabály-tervezetet a presbyteri 
gyűléshez és magyarázgattam meg az nap délután a temp-
lomban tartott értekezleten. Sokan mindjárt kezdetben 
lelkesültek a kitűzött célokért, s oszlatni igyekeztek má-
soknak egyes tévedésekből eredő idegenkedéseit és — Isten-
nek hála! — okt. 14-én a presbyterium az alapszabályo-
kat végleg szövegezte, azok értelmében elnökül engem, 
továbbá egyéb tisztviselőket s egyleti gondnokúl szegények 
árvák gondnokát jelölt ki a maga kebeléből és az nap 
délután a templomban tartott alakuló gyűlés az egyesü-
letnek csakugyan életet is adott, miután előbb az alap-
szabályok újabb fejtegetésével a gyülekezeti közvélemény-
ben felmerült balvélemények lehetőleg eloszlatva lettek. 

Rendes tagja lehet ez egyesületnek minden, gyüle-
kezetbeli nő. ki évenként 50 krnvi szeretet-adománynyal 
járúl a pénztárba; pártoló nő- vagy férfi-tagok pedig azok. 
kik évenkénti, vagy egyszersmindenkori szeretet-adomány 
befizetésére ajánlják fel magukat a »Beiratkozási könyv«-
ben. Minden 50 kron felüli adomány — egyéb adomá-
nyokkal együtt — az egyesületi »Arany-könyv«-be is 
beiratik, míg a segélyezési adatok a »Segélyezési k ö n y v -
ben tartatnak nyilván. Idáig a rendes tagok közül is igen 
sokan 1—5 írtjával járultak ez évi tagdíjul s ma már 
158 taggal működik az egyesület, a mi tekintve a szűk 
esztendőt, kezdetnek, háf Isten, elég. 



Célja az egyesületnek a szegény és árva iskolások-
nak s más szegényeknek ruhával és karácson szombatján 
a szegény családoknak élelmi szerrel való segélyezése; 
célja továbbá egyes, szegény családok súlyos betegeinek 
meglátogatása, pénzbeli segítése; különösen az egészen 
elhagyatott, keresettképtelen, nyomorék, vagy öreg egyház-
tagot viszonyai felől a Zsin. törv. 27. §. 7-ik pontja értel-
mében a presbyterium informálása és annak útján a 
politikai hatóság részéről havi segély, vagy állandó ellátás 
szorgalmazása, addig pedig, míg ezt megnyerik, valamelyes 
segély nyújtása s végül a bent és künt lakó szegények 
között vallásos nyomtatványok ingyenes terjesztése. 

Kicsiny, de szép múltja van idáig. Gyönyörűséges 
alkalom volt az, midőn épen a reformáció évfordulati 
napján délután tartott segélyosztó közgyűlésben 51 szegény 
s árva iskolás gyermeket, kiket előző gyűlésen 108 gyer-
mek viszonyainak megszívlelése után válogatott ki és egy 
felnőtt, nyomorék árva ifjút segélyezett; midőn a segélye-
zendők egészen körülállták a presbyteri terem nagy asz-
talát, mely egy másik asztallal együtt tele volt rakva 
szépen elrendezett s a növendékek nevére felcédulázott 
sok olcska, még több új ruhadarabbal és 42 pár új csiz-
mával, melyek együtt mintegy 158 frt 30 krt képviseltek. 

E szép eredményhez hozzájárultak — az igaz — 
a helybeli pénzintézetek is szép összeggel, az egyház pe-
dig ily célú alapítványok kamataiból 36 frttal, de járultak 
különösen az egyesületi nőtagok, kik 138 drb olcska és 
nagyrészt új szoknyát, felöltőt, kendőt s egyéb ruhadara-
bokat ajándékoztak; járultak azok, kik az árva leányok 
felruházásához vett kelmének ingyenes megvarrására ajánl-
koztak és a maguk pénzéből egész téli, meleg öltözetre 
egészítették ki. 

Gyönyörűséges volt, midőn a megnyitó ének, ima 
s a hozzájuk intézett elnöki beszéd után a segélyezettek 
közt egyes asszonyok a kiosztást teljesítették. Öröm su-
gárzott a gyermeki, hálás arcokon, s könyek a felnőttek 
szemeiben e lélekemelő alkalomnál, melyet a növendékek-
hez intézett, bezáró beszéd után egy fiú által mondott 
beszéd, s egy leány által mondott ima tett igazán szívre-
hatóvá. 

Azóta is már — intéző bizottsági gyűlésen egy árvát, 
két külső iskolabelit segélyezett ruhával és három elhagya-
tott, özvegy, öreg nőre nézve a városi állandó segélyért 
megtette az egyesület a szükséges lépeseket. 

Áldassék mindezekért a kegyelem Istene! 
Török-Szent-Miklós, 1894. nov. 16. 

Kutas Bálint, 
evang. reform, lelkész. 

A reformátusok konventjéből. 
Egyetemes konventünk rendkívüli gyűlésre jött össze 

nov. 20-án Budapesten a Lónyai-utcai főgimnázium dísz-
termében. A tagok csaknem teljes számban megjelentek: 
elmaradásukat igazolták: Vállyi János tiszántúli főgond-
nok, kit Horthy István gondnok, és Szilassv Aladár duna-
melléki képviselő, kit Véesey Tamás tanácsbiró helyette-
sített. Az első napon Szász Domokos püspök és báró Bánff'y 
Dezső főgondnok sem vehettek részt az ülésben. 

Az ülést Kun Bertalan püspök nyitotta meg kenetes 
imával; majd kegyeletes szavakban emlékezett meg báró Vay 
Miklós konventi világi elnök haláláról, s indítványozta, 
hogy halhatatlan érdemeit jegyzőkönyvileg örökítsék meg. 
Egyszersmind javasolta, hogy Tisza Kálmán, mint hiva-
talra legidősb főgondnok a világi elnöki szék elfoglalására 
felkéressék. — A konvent mindkét indítványt elfogadta 
s a tagok számba vétele után tanácskozáshoz kezdett. 

Báró Vay Miklós halála felett több egyházi testület, 
közöttük a bányai ev. egyházkerület és az ev. egyetemes 
gyűlés, részvétnyilatkozatot küldött. —' Köszönettel tudo-
másul vették. 

Olvastatott a miniszterelnök átirata, melyben a kon-
ventnek a zsinati törvények kihirdetése tárgyában kelt 
megkeresésére azt válaszolja, hogy a ref. egyházi törvények 
az anyaországban mind a bírósági, mind a közigazgatási 
hivatalok előtt külön rendeletben kihirdettettek s a kon-
vent által küldött törvény-példányokból 500 az igazság-
ügyi, 700 pedig a belügyminisztérium rendelkezésére bocsá-
tatott. A horvát-ország területén való kihirdetés tárgyá-
ban a horvát bán még nem válaszolt. — Tudomásul 
vétetett s a bán válasza meg fog sürgettetni. 

A vallásügyi miniszter átirata a lelkészi javadalmak 
összeírása tárgyában hosszabb eszmecsere tárgyát képezte. 
Miután a konvent az egyházi vagyon leltározását már 
a mult évben elrendelte s az erre vonatkozó »Jelentő 
ívek« már beküldettek, most a konvent elhatározta, hogy 
a lelkészi és segédlelkészi fizetésekről eme leltárból készí-
tendő el a miniszter által kért kimutatás. De mivel az 
egyes felszólalók (Beöthy Zs., Fejes I., Bartha L., György 
E. stb.) nyilatkozataiból az is kiderült, hogy ezek a jelentő 
ívek nagyon divergens módon vannak szerkesztve, egy-
szersmind az is elhatároztatott, hogy a jelentő ívekből az 
esperesi hivatalok által nyújtandó felvilágosítások után. 
egy bizottság által készíttessék el a kimutatás, egységes 
alapon és módozatok szerint.. E munkát a közalapi előadó 
fogja megcsinálni s a leltári bizottság fogja revideálni, 
melynek tagjai: Beöthy Zsigmond elnöklete alatt Baksay 
Sándor, Bernáth Elemér, Bartha Lajos, Fejes István. 
György Endre és Széli Kálmán. A kimutatás a tavaszi 
rendes konventre terjesztendő be,"addig pedig az elnök-
ség értesíteni fogja a minisztert, hogy a kért kimutatás 
előkészítés alatt áll. 

A közoktatásügyi miniszter átirata a lelkésztanító-
ságok betiltása tárgyában szintén élénk eszmecserét kel-
tett. A tiszáninneni egyházkerület jajdult fel a miniszteri 
rendelet miatt. S nem ok nélkül. A csekélynek látszó 
kérdésben nagy dolgok rejlenek. A miniszternek igaza 
van, mikor az iskolákba okleveles tanítót követel. De 
viszont az is igaz, hogy azok a felső-zempléni lótság közt 
tengődő maroknyi kálvinista gyülekezetek a legjobb akarat 
mellett sem képesek papot is, tanítót is fizetni. Erre sze-
gények is, kevesen is vannak. Ezért Fejes István azt sür-
gette, hogy a konvent írjon át a miniszternek, fejtse ki 
számadatokkal, hogy miután tanítót nem képesek fizetni, 
hát mégis jobb, ha kényszerűségből a lelkész tanít, mintha 
senki sem tanít. György Endre elismerte a miniszter köve-
telésének törvényességét, de egyszersmind azt is hang-
súlyozta, hogy miután ily szegény nemzetiségi helyeken 
se egyház, se állam nem tud egyszerre jó iskolát terem-
teni: kéressék meg a miniszter, hogy rendeletét tartsa 
függőben addig, míg a bajon akár a község, akár az állam 
gyökeresen segíthet. — A konvent Tisza Lajps gróf pár-
toló felszólalása után ilyen értelemben határozott. 

Ezzel kapcsolatban egyszersmind elrendelte a kon-
vent, hogy az országosan tapasztalt tanítószükség okáról, 
mértékéről, a betöltetlen állásokról stb. az egyházkerüle-
tek február hó végéig a konvent iskolaügyi bizottságához 
részletes jelentést tegyenek. 

A lelkészi fizetések rendezése ügyében Tiszáninnen 
és Tiszántűi sürgető felterjesztéseket tettek. A konvent 
ezt az ügyet kiadta annak a bizottságnak, melyet a lel-
készi fizetésekről való kimutatás elkészítésével megbízott. 

Ezzel a konvent első napi ülése befejeztetett. 
Dunamelléki 



K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i a p r ó s á g o k . 
Froude J. A. angol történetíró, korunk egyik 

legnagyobb történetirója. 1892 óta az oxfordi egyetem tanára, 
a napokban elhunyt. 1818-ban született, atyja anglikán 
lelkész volt, maga is fölszentelt, s néhány évig (1844—18) 
működő lelkész| volt; de egyháza hitével meghasonlott, 
a papság köréből kilépett és irodalmi tanulmányoknak, 
különösen a történetírásnak szentelte életét. Legnagyobb 
és leghíresebb munkája »The history of England, from the 
fali of Wolsey to the death of Elisabeth«, mely egyszer-
smind az angol reformáció története is. Másik nagy mun-
kája Carlyle életrajza 1852—82 négy vaskos kötetben. 
Gyönyörű élet- és jellemrajzokat írt továbbá Bunyan, 
Caesar, Lord- Beaconsfield s Erasmusról. Vegyes tárgyű 
kisebb tanulmányai (Short studies on great subjects) 
valódi mesterművei az angol essay-irodalomnak. »Froude 
nagy stiliszta; mestere a nyelvnek, az előadásnak, mely 
leköt, elvarázsol. . . Erkölcsi felfogásában — írja B. F. 
a Századok legutóbbi füzetében — Carlyle tanítványa; 
ő is nagy tisztelője az »erős emberek«-nek s a kormány-
zás terén az erőnek az apostola. Egyénisége is erős, 
kiváló és határozott, de másnemű, mint Carlyle-é; ennek 
gazdag, néhol csudálatos és groteszk humorát Froude-nál 
a bölcsész nyugodtsága, de egyszersmind az ítélő biró 
kérlelhetlensége s az analizáló ész finomsága helyettesítik. 
Hatásos előadás tekintetében Macaulayval is szokták össze-
hasonlítani, de ennél mélyebb, filozófiaibb«. Nyelvünkön 
mi csak a »Skót reformációról* irott tanulmányát ismer-
jük B. F. fordításában, de ez a kis füzet »tanítás tekin-
tetében fölér néhány kötet könyvvel; a kálvinizmus lé-
nyegét roppant erejével és gyenge oldalaival sehol oly 
tisztán, szabatosan, szépen kifejtve nem olvastuk, mint 
az ő tanulmányában*. 

Európa nemzetiségi viszonyai. Európa lakossága 
378 millió, melyből Nyugot-Európára esik 268 és fél millió, 
Kelet-Európára (Oroszország, Lengyelország és Finnország) 
104 és fél millió. E népesség nyelv és nemzetiség szerint 
következőképen oszlik meg: I. Germán. 118 millió a kö-
vetkező nemzetekkel: 1. német 63 miliő, 2. angol 36 
millió, 3. holland, flamand és fries 8 és fél millió, 4. svéd 
5 millió, dán 2 és fél millió, norvég 2 millió, normán 
Izlandban, a farői szigeteken és Shetland szigeten 150 ezer. 
vagyis a skandinávok együttesen mintegy 9 és fél millióra 
rúgnak. 11. Szláv. 113 millió a következő nemzetekkel: 
1. orosz 79 millió, ebből ukrajinai vagy kisorosz, ruthén 
és fehér orosz 28 millió, 2. lengyel 14 millió, 3. cseh és 
tót 7 és fél millió, 4. szerb és horvát 7 millió, 5 bolgár 
4 millió, 6. szlovén 1 és fél millió, 7. lusic vagy vend 
Alsó- és Felső-Lauschitzban 130 ezer. III. Román. 104 
millió a következő nemzetekkel: 1. francia 40 millió, 
ebből provencal 11 millió, 2. olasz 32 millió, 3. spanyol 
17 millió, 4. oláh 8 millió, 5. portugál 5 millió, 6. réto-
román. rumans vagy ladin Tirolban és Graubündenben 
65 ezer. IV. Uraltáji. 19 millió és pedig: 1. magyar 8 millió, 
2. török-tatár 5 és fél millió, 3. finn 3 és fél millió, 
4. ugor 2 millió, és pedig: mordvin 1 millió 200 ezer, 

zűrjén, permi és votják 510 ezer. cseremisz 280 ezer, lap 
29 ezer, vogul 2 ezer (a szibériakat ide nem számítva), 
5. kaltnuk 130 ezer, 6. szamojéd 5 ezer. V. Sémita 5 és 
egynegyed millió, nevezetesen: 1. zsidó 5 millió, 2. arab 
Málta- és Krétaszigetén, Spanyol- és Törökországban 
2E0 ezer. VI. Lett-litván. 4 és egynegyed millió és pedig: 
1. litván 2 millió, VII. Görög. 3 és fél millió. VIII. Kelta. 
3 és egynegyed millió, 2. kimmer vagy walesi 1 millió, 
3. ir vagy ersz 700 ezer, 4. skót vagy gael 240 ezer, 
5. maux 10 ezer. IX. Albán. 1 és fél millió. X. Asiota. 
1 millió úgynevezett cigány 600 ezer. 2. örmény 400 ezer. 
3. perzsa szétszórva Oroszországban 50 ezer. Xf. Baszk 
620 ezer. XII. Cserkesz 100 ezer. 

Protestáns szerzetesek. Az angol »high church* 
mintájára alakult episkopális reformátusok közt, New-York-
ban minap a második protestáns szerzetesrend keltezett, a 
melynek alapszabályait Potter new-yorki püspök már jóvá 
is hagyta. Az új szerzet alapitója Hűssel Whitcomb, a ki 
nem régen fejezte be theologiai tanulmányait. Az általa 
alapított szerzet tagjai szintén leteszik a hármas szerzetesi 
fogadalmat s működésűk köre főként a vasárnapi iskolákat 
látogató gyermekek vallásos oktatására terjed ki. Az új 
szerzet tagjai »az egyház testvérei* nevet viselik, hosszú, 
barna szerzetesi ruhájok van, a melynek a hátát fehér 
kereszt ékesíti. A fogadalom öt évre szól s azontúl minden 
évben megújítandó. Az alapító még fiatal ember, alig 
29 éves. Bostpoban született, a honnan kivándorolt Angli-
ába és az oxfordi egyetemen elvégezte a jogi tanumányo-
kat. Szembaja miatt nem folytathatta a hivatását, miért 
is üzleti vállalatokba bocsátkozott. Azonban így sem 
tudott boldogulni. Beiratkozott, theologusnak, végighallgatta 
e tanfolyamot s most szerzetrendet alapított. Amerikában 
tehát jelenleg két protestáns szerzet működik : a Whit-
combé és a »nazarethi testvérek* szerzete, a melyet 
1866-ban alapítottak. 

I R O D A L O M . 

** 'Encyclopaedisches Handbuch der Paeda-
gogik«. Ily cím alatt W. Ii<in jénai tanár szerkesz-
tésében egy nagyszabású paedagogiai munka jelenik meg, 
a mely nagyon megérdemli, hogy a paedagogusok figyel-
mükre méltassák. Németországnak több számot tevő tan-
ügyi férfia sorakozott a jóhirű paedagogus, Bein mellé, 
hogy a monumentális, a maga nemében páratlan munkát 
megalkossák. Csak egynehány nevet itt a hosszú név-
sorból: Ackerrnann — Eisenach; dr. Baginsky — Berlin; 
dr. Barth — Lipcse; Bauer — Eisenach; dr. Baumgarten 
— Kiel; dr. Capesius — Nagy-Szeben; dr. Dilthey — 
Berlin: Fechner — Berlin ; dr. Gártner — Jéna; dr. Grimm 
—Berlin; dr. Güdemann—Bécs; dr. Günther — München; 
dr. Hannak—Bécs: dr. Hochegger — Czernovitz; dr. Jodl 

Prága; dr. Knoke — Göttingen; dr. Lange — Königs-
berg; dr. Lazarus—Berlin; dr. Menge— Halle; dr. Morres 
— Brassó; dr. Paulsen — Berlin ; dr. Schiller — Giessen ; 
dr. Strack—Berlin: dr. Vogt—Bécs; dr. Ziegler—Strass-
burg. — 

Mint a munka címéből is kitűnik, az encyelopaediu 
egyes teljesen befejezett ismertetéseket, értekezleteket foglal 
magában, a főtartalom szerint betűrendbe állítva, úgy hogy 



az utánolvasás, az egyes cikkek felkeresése nagyon meg 
van könnyítve. Az értekezések és ismertetések értékét emeli 
továbbá az is, hogy mindegyik végén gazdag repertóriu-
mot talál az olvasó s szakszerű útmutatást nyer, hogy ha 
a tárgvgyal bővebben akar foglalkozni, mely munkákat 
vegye a kezébe. 

Az »Encyclopádisches Handbuch der Pádagogik« a 
»Herma nn Beyer v. Söhne« szász hercegi udvari könyv-
kereskedés kiadásában jelenik meg Langensalza-ban, rend-
kívül diszes kiállításban. A nyomás nagv. a papiros erős. 
A kiadók arról is gondoskodtak, hogy a munka meg-
szerzése könnyebb legyen, a mennyiben havonkénti öt íves 
füzetekben hozzák azt forgalomba. Egy-egy füzet ára egy 
márka (60 krajcár), a mely ár, tekintve a füzetek terje-
delmét, nagynak épen nem mondható. Az egész munka 
49 füzetre van tervezve, úgy hogy 12 füzet alkotna egy 
kötetet. 

Eddig öt füzet jelent meg igen változatos és értékes 
tartalommal. A legutolsó füzet szól a nevelői megfigyelés-
ről. az orvosi megfigyelésről, a bányászati akadémiákról 
és szakiskolákról, a pályaválasztásról, a tanítóválasztásról, 
a néptanítók, a tanítóképző-intézeti tanárok, felsőbb fiú-
iskolái tanítók és tanítónők fizetéséről, a foglalkozásról, 
a korlátoltságról és ostobaságról, a csalásról és lopásról, 
az ovó-intézetekről, az öntudatról, a bibliai- és földrajzi 
képekből stb 

Az előző füzetekből már bemutattam egynehány 
szemelvényt a »Prot. Egyh, és Isk. Lap* t. olvasóinak. 

A következő füzet f. november hó végén fog meg-
jelenni. A kiadók ezen ideig még elfogadnak előfizetéseket 
és jelentkezéseket, ez időn túl azonban a munka már 
csak fél kötetenként (hat füzetl hét márka 50 fillér fel-
emelt áron lesz kapható. 

A munkát melegen ajánlom a tanügyi hatóságok és 
tanügyi férfiak figvelmébe. 

Budapest, 1894 nov. 12. 
Adorján Ferencz. 

* 

** Az Athenaeum Képes irodalomtörténetéből 
megjelent a 26-ik füzet. Két rendkívül érdekes műmel-
léklet van hozzá csatolva: Kisfaludy Károly vihart ábrá-
zoló festményének (eredetije a Kisfaludy-társaság birto-
kában) igen sikerült színes hasonmása s Koldustársaság 
című rajza. A szövegben Zichy Antal, Széchenyi mun-
káinak legalaposabb ismerője, folytatja Sz. mint iró című 
tanulmányát, Kardos Albert Kisfaludy Károlyról ír, végül 
Rákosi Jenő ír Katona Bánkbán-járól azzal az eredeti 
felfogással, mely minden munkáját megkülönbözteti, s mely 
cikkét is a Bánkbán-irodalom legjobb tanulmányai közé 
fogja avatni. A szöveget ezúttal is sok irodalmi vonat-
kozású kép diszíti: Széchenyi ifjúkori és 1860-iki, to-
vábbá a gróf nejének arcképe, a cenki síremlék s a sváb-
hegyi Széchenyi-emlék, Kisfaludy K. arcképe, Kisfaludy 
halálos ágyán (Bajza, Toldy és Vörösmarty arcképével), 
síremléke s Ferenczy emlék-tervezetei, Katona szülőháza, 
arcképe és Züllicb- féle szobra. A vállalat, mely befejezé-
sehez közeleg, kétheti füzetekben jelenik meg, füzetenkint 
40 krért kapható. 

** Gradeczi Stansith Horváth Gergely és csa-
ládja címmel s 1 frl 10 kr. díjjal nov. hó végéig előfize-
tést nyitottam egy egyháztörténelmi műre. Tájékozásul 
a könyv tartalmára nézve a következőket közölhetem. 

Zrínyi Miklós előtt Szigetvár hős védelmezője Horváth 
Márk vala, ki Tolna-Baranyában a reformáció egyik oszlop-
embere volt és királya iránti hűségeért I. Ferdinándtól 
alföldi nagy birtokain kívül a Szepességen Nagy-Eörrel 
és a hozzá tartozó nagy javadalmakkal ajándékoztatott 
meg. Márk egyetlen gyermeke volt Gergely, ki fiatal ko-
rában árva maradt és kinek a király befolyásos gond-
nokokat — Daskovich püspök — rendelt. Hazai tanul-
mányai után 1570-ben külföldre indult és Svájc-, Olasz-, 
Német-, és Franciaország egyetemeit látogatta. Különö-
sen Strassburgban és Wittenbergában nagy haladás tett 
a protestántizmus és a tudomány terén. Az utóbbi egye-
temen mint tanár kezdett működni. De arról győződött 
meg, hogv Magyarországon a protestántizmus annyira 
haladt, hogy az egyházak tanítók és papokra szorulnak, 
kik nagy számmal Németországból is hivattak szolgálatba, 
llv körülmények között haza sietett és saját költségén 
1584-ben Nagy-Eörött főiskolát alapított és • tartott fenn, 
hogy az egyházaknak tanítókkal és papokkal szolgálhas-
son. Gergely a nagy-eöri főiskolában nemcsak mint tanár 
szerepelt, hanem az akkori vallásos vitákban Csepregben, 
Késmárkon a Tököl vi-várban és a kryptocalvinismus zsi-
nataiban élénk részt vett és irodalmilag is közreműködött. 
Nagy-eöri iskolája, mint valódi áldás prot. viszonyainkra 
nézve, egészen a szatmári békéig, 1711-ig állott fenn 
Gergely utódjai alatt is, kik általában buzgalommal mű-
ködtek közre az egyház és iskola terén. A férfiág kihal-
tával 1801-ben a női ágon is soká lelkesült protestán-
sokkal találkozunk, kik templomok alapításában és felsze-
relésében találták örömüket. A mi az előbbiekben száraz 
momentumként röviden jeleztetett az a könyvben részle-
tesen fog tárgyaltatni az okmányok idézésével és lenyo-
matásával, melyek a családi könyvtárban bőven előtalál-
hatok. Szepes-Béla. 1894. novemb. 3-án Wéber Samu, 
ev. lelkész. 

** A magyar nemzet története. Szalay József 
korán elhunyt jeles történészünknek munkáját dr. Baróti 
Lajos által bővített kiadásban, mint már jeleztük, számos 
illusztrációval díszítve újból közrebocsájtja a budapesti 
Lampel R.-féle (Wodianer F. és fiai) cég. A munka 3 íves, 
30 kros füzetekben jelenik meg minden hó 1-én és 15-én; 
eddigelé már két füzet látott napvilágot. E két első füzet-
ben dr Baróti a magyarok beköltözése előtti Magyar-
ország történetét beszéli el a legújabb kutatások alapján, 
a művelt közönség nyelvén és ízlésének megfelelőleg. Szól 
Magyarország Őskoráról, legrégibb ismert lakóiról, Pannónia 
és Dácia meghódításáról a rómaiak által az itteni római 
közigazgatásról és műveltségről, a rómaiaknak a germá-
nokkal viselt harcairól, a hunok betöréséről, Attila törté-
netéről és ama germán népekről, melyek a hunok elüze-
tése után hazánkban uralkodtak. Mindez szépen és érde-
kesen van elbeszélve nem a tudósok, de a művelt közönség 
igényeinek megfelelőleg. A kitűnő szöveget az eddig meg-
jelent két füzetben mintegy 50 illusztráció diszíti, melyek 
nagy részt művészeti kivitelűek. A vállalat valóban becses 
munkának Ígérkezik, melyet melegen ajánlunk nemcsak 



egyesek, de különösen a testületek pártoló figyelmébe. Az 
egész mü befejezése két évre van tervezve. Minden két 
hétben egy-egy füzet fog megjelenni. Előfizetési ára bérmentes 
küldéssel -1/* é v r e füzet) 1.80 kr., lj2 évre (12 füzet) 
3.60 kr., egész évre (24 füzet) 7.20 kr., egy füzet ára 
30 kr. A kiadóhivatal bárkinek, a ki egy levelező-lapon 
hozzája fordul, ingyen és bérmentve küldi meg a díszesen 
kiállított és gazdagon illusztrált prospektust. Minden 7 elő-
fizetőt vagy megrendelőt gyűjtőnek 1 tiszteletpéldánynyal 
szolgál a kiadóhivatal. A megrendelések így czímzendők: 
Lampel Róbert (Wodíaner F. és fiai) cs. és kir. udv. 
könyvkereskedése, Budapest, Andrássy-út 21. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Budapesti vallásos összejövetelek. Budapesti 
ref. gyülekezetünkben a vallásos összejöveteleken és esté-
lyeken javában foly a belmissziói tevékenység. A zuglói 
új templomban minden csütörtökön este 6 órakor Péntek 
Ferenc katekheta vallásos felolvasást tart, mit a közönség 
szorgalmasan látogat. — A hold-utcai ref. iskola dísz-
termében minden vasárnap este fél hétkor vannak a val-
lásos estélyek; nov. 18-án Szá<z Béla és Marton Lajos 
imádkoztak, Kenessey Béla és Szabó Aladár pedig rövid 
beszédeket tartottak. — A ref. gimnazisták ifjúsági isteni 
tiszteletén, nov. 18-án d. e. 9 órakor ismét Szabó Aladár 
prédikált. — A ref. ifjúsági egyesület nov. 26-án hétfőn 
este az evangélikusok Deák-téri dísztermében zene-, ének-
és szavaló-estélyt tart. — A theologiai tanári kar novem-
ber 28-tól kezdve minden szerdán este 6 órakor a ref. 
főgimnázium dísztermében adventi vallásos estélyt tart: 
az első előadást nov. 29-én Szász Károly püspök meg-
nyitója után Szabó Aladár, a másodikat dec. 5-én Petri 
Elek, a harmadikat dec. 12-én Farkas József, a negyedi-
ket dec. 19-én Kenessey Béla fogja tartani. — Az Erzsébet-
körúti imateremben dec. 8-ától kezdve minden vasárnap 
este isteni tisztelet lesz. — A reformátusok közművelődési 
egyletében vasárnap Haypál Benő tartott felolvasást. 

* Hornyik emlékünnep Kecskeméten. Lelkes 
ünnepet ült f. hó 11-én Kecskemét városa Hornyik János 
emlékezetére. Hornyik Kecskemétnek történetírója, ötven 
évig fáradhatlan főjegyzője volt. Az emlékünnepélyt a 
kecskeméti >Katona-kör* rendezte, Hornyik szülőházára 
emléktáblát készíttetett, s dr. Kovács Pál jogakadémiai 
igazgató-tanár szerkesztésében szép emlék-albumot adott, 
ki az ünnepély alkalmából. Az emlék-album első részé-
ben Hornyiknak akadémiai székfoglalója s kiadatlan mű-
veiből néhány szemelvény, továbbá több Kecskemétre vonat-
kozó tartalmas cikk olvasható, a második részben Hornyikra 
vonatkozó emléksorok vannak közölve, a harmadik részben 
az ünnepélyen elmondott alkalmi és emlék-beszéd, az al-
kalmi óda stb. van kinyomatva. Az emlékünnep a ref. 
főgimnázium nagy tornacsarnokában szépen, lelkesen folyt 
le. A városi dalkör éneke után Horváth Döme megnyitó 

beszédet tartott, ifj. Bagi László Hornyik életét ecsetelte, 
Nagy Mihály Sántha Károlynak ez alkalomra készített 
lendületes ódáját szavalta, az emléktábla leleplezésénél 
dr. Magyar István alkalmi beszédet mondott. Az emlék-
ünnepélyen az Akadémia és a Kisfaludy-társaság is kép-
viselve volt. Délben hangulatos díszebéd volt a kaszinó 
nagytermében. 

* Amerikai református magyar hitfeleink egy-
házilag nagyon nehezen tudnak zöld ágra vergődni. Csak 
Pittöburgban és Cleveland- ban van a magyar ref. testvé-
reinknek szervezett gyülekezetük, képesített lelkészek veze-
tése alatt; a többi helyeken gyakorta változó úgynevezett 
evangélisták gondozzák a híveket. S.-Norwalk-ban és 
Bridgeport-ban egy J. Petro nevű morva származású 
evangélista működött a nyár végéig, a mikor tanulmányai 
befejezése végett theol. intézetbe ment; helyét bizonyos 
Basso Béla nevű előkönvörgő foglalta el. A kezdet nehéz-
ségeivel küzködő hívek nagyon szorgalmasan ápolják az 
egyházi sajtó útján a hazai összeköttetéseket. Szorgalma-
san járatják a budapesti ref. lapokat: a »Ilajnal«-t, »Kis 
Tükör*-t s e mi Lapunkat, melyek több példányban forog-
nak közöttük. Szőts, Kenessey, Szabó theol. tanárok útján 
továbbá számos zsoltárt, »Koszorú*-t, más hitépítő olvas-
mányokat rendeltek meg maguknak. A legutóbbi meg-
rendelést Harsányi Sándor tette Clevelandból, hol a magya-
roknak szép református gyülekezetük van. 

* A hódmezővásárhelyi ref. főgimnázium épí-
tésére a fentartó egyház Hódmezővásárhely várostól 40 
ezer frt építési segélyt kér. A város által kiküldött bizott-
ság nov. 16-án ülést tartván, elhatározta, hogy a kért 
segély teljes megadását fogja javasolni a tanácsnak. A 
h.-m.-vásárhelyi egyházra a főgimnázium újra építése a 
már megígért 65 ezer frt államsegély mellett is mintegy 
110 ezer frt terhet ró, a miből a város 40 ezer frtot 
elvállalva, nagyot könnyítene az egyházon, mely kivált 
népiskolák fentartására rengeteg pénzt ad ki. 

* Klerikálisok gyűlése tartatott Székesfehérvárit 
Zichy Nándor et comp. vezetése alatt az ismert program-
mal, de kibővítve a »katholikus néppárt* szervezésének 
tervével. — Szomorú elfajulása ez az alkotmányos és 
gyülekezési szabadságnak. Mi már több izben elmondtuk, 
hogy az ilyen klerikális gyűlések programmjával nemcsak 
egyet nem értünk, hanem az ily felekezeti politikát egye-
nesen veszélyesnek tartjuk. Mert az ily törekvések az or-
szág nyugalmát megháborítják s a vallási gyűlölködést 
szítják. Ilyen egyházpolitikával soha sem fog helyre állani 
a megzavart vallási béke, hanem még inkább elmérge-
sednek a felekezetközi viszonyok. 

* Kérelem Felkérjük a nt. lelkész és t. tanító ura-
kat, hogy a nekünk küldendő csomagokat (pl. el nem kelt 
árvaházi naptárak vagy egyéb kiadványok stb.) mindig 
az érték megjelölése nélkül szíveskedjenek postára 
adni, mert ez által tetemes postaköltséget (az érték ösz-
szege után ugyanis külön postadíj fizetendő) takaríthatunk 
meg. Úgy a csomagban, mint a keresztkötés alatt vissza-
küldendő könyveket pedig szíveskedjenek mindenkor bér-
mentesíteni, s a postadíjat a beküldendő összegből levonni, 
mert bérmentetlen küldemények után sokkal nagyobb porto 
fizetendő. Tisztelettel Hornyánszky Viktor könyvkiadó-
hivatala. 



* Kápláni hely. Az emberi életkornak az írás 
által jelzett innenső határát jóval meghaladván, az e kor-
ral együttjáró, sőt épen rám nézve súlyosbított gyengesé-
gek s fogyatkozások miatt káplántartásra kényszerülvén, 
bátor vagyok tisztelettel felhívni az illető káplán urakat, 
hogy a kiknek körülményeik, vagy kilátásaik javaihatják, 
mellém — ki H.-Bagoson egy 1500 lelket számláló s a 
debreceni egyházmegyében kebelezett harmad osztályú 
egyházban szolgálok — káplánul sürgősen jelentkezni 
szíveskedjenek, u. p. Derecske (Biharmegye\ H.-Bagos, 
1894. nov. 6. Basa Bálint, h.-bagosi ev. ref. lelkész. 

* Vallásos összejövetelek. A nagykikindai ref. 
egyház nov. 14-én fényes sikerű vallásos estélyi rendezett, 
melylyel igazolva látjuk, hogy a buzgó munkálkodás meg-
termi a maga áldásos gyümölcsét. Az estély hat órára 
volt kitűzve s már félórával előbb sürü csoportok lepték 
el templomunk utcáját sietvén mindenki, hogy helyet kap-
hasson. Hat órára már zsúfolva volt a templom minden he-
lye, előkelő, válogatott közönséggel, melynek nagy részét 
a mi csekély számunk mellett, kath. g.-kel. és zsidó vallá-
súak képezték, kivált nők voltak igen sokan. A programm 
első száma volt egy szép karének, melyet nyolc intelligens 
fiatal ember adott elő. Második szám: Báthori Mária opera 
nyitány zongorán négy kézre előadták Fekete Gvuláné 
és Stanojlovits Urosné úrnők. 3-ik Fekete Gyula lelkész 
felolvasása volt az egyház társadalmi munkásságáról. 
4 ik ismét karének. 5-ik Vörösmaty >Úri hölgyhöz* című 
szép költeményét szavalta Török János törvényszéki jegyző. 
6-ik a »Föl barátim drága Jézus zászlaja alatt* kezdetű 
angol ének éneklése az iskolás gyermekek által. Az estély 
sikere városszerte beszéd tárgyát képezi, úgy hogy illeté-
kes tényezők jövő alkalomra a törvényszék sokkal nagyobb 
termét ajánlották fel az egyháznak, minthogy most igen 
sokan voltak, kik nem fértek be. íme a kicsiny ref. egy-
ház szerepe az idegen vallású közönség között. Az estélye-
ket a tél folyamán többször ismételjük. Nagykikindán, 
1894. nov. 16-án Fekete Gyula ref. lelkész. 

* Ismét egy gonosztevő abbé. Jeles firmák tartoz-
hatnak a francia klérushoz! Nemrég lefejeztek egy abbét 
és most. már ismét elcsíptek egyet gyilkossági kísérletért. 
Mendeból jelentik ugyanis, hogy a szomszédos Brenouxban 
éj idején kopogtattak a plébánia kapuján. A plébános kaput 
nyitott és kinn találta a brenouxi illetőségű B. abbét, ki 
jelenleg a nizzai szeminárium növendéke. A fiatal klerikus 
arra kérte, hogy a késői óra dacára fogadja el a gyónását. 
Rigai plébános bebocsátotta az abbét, a ki ekkor hirtelen 
rárohant a plébánosra és meg akarta fojtani. Szerencsére 
a plébános unokaöcscse a házban aludt és nagybátyja 
segítségére sietett, f i elfutott, de másnap elfogták és a 
mendei fogházba csukták. Tettének indító okát és célját 
még nem vallotta be. 

* Mohamedánok és braminok. A mohamedánok 
Indiában rosszul férnek meg a Brabma-bitűekkel. Gyakoriak 
a viszályok és nemrég Poonában a Dárovala hid körül 
valóságos csatát vívtak. Mint Bombayből jelentik, a moséban 
levő mohamedánokat, kik a koránt olvasták, zavarta, hogy 
a hinduk zeneszóval vonultak el a templom előtt. El akarták 
hallgattatni a zenét és az éneket és e miatt úgy össze-
verekedtek, hogy igen sokan megsebesültek és egy embert 
meg is öltek. Négyezren vettek részt a csatában, melynek 
alig lehetett véget vetni. 

* Gyászrovat Szentgyörgyi József csarnotai (Baranya 
megye) ref. lelkész, a koronás arany érdemkereszt tulaj-

donosa, Gsarnotán, élete 82-ik évében szívszélhüdésben 
elhunyt. Derék, hű szolgája volt az Úrnak, feje egy nagy 
kiterledésű családnak, kit gyülekezetében és családjában 
szeretet és tisztelet környezett. Béke hamvaira. — Fodor 
Bál vilmányi (Abauj-Torna m.) agg lelkész, az abauji ref. 
egyházmegye kiérdemült esperese hosszas szenvedés után 
és szomorú elhagyatottságban jobb létbe szenderült. Áldás 
emlékére! 

* 

* Villamos erőhajtásra berendezett orgona-gyár. A napok-
ban fejezték be Magyaroi-szág legrégibb és legszolidabb orgona-
gyárában az új munka gépeknek felállítását, melyek villanyos hajtó 
eró're vannak berendezve. A gyár ezen új berendezés következté-
ben a legnagyobb kívánalmaknak is megfelel és az összes bel- és 
külföldi orgona-gyárak felett áll, miután villanyos erőhajtásra van 
berendezve, s mint ilyen egyetlen egy ezen a téren ; a gyár tulaj-
donosai Országh Sándor és Fia, Budapest Szondy-utca 36. cs. és 
kir. udvari műorgona-építő cég (saját házukban). 

A D A K O Z Á S . 
A budapesti theol. konviktusra a kecskeméti 

egyházmegye lelkészei az 1894. évben a következő összeget 
fizettek be: Szánthó Elek Abonyi lelkész, II. oszt. 3 frt. 
Simon Ferenc jászberényi lelkész, III. oszt 2 frt, Takács 
József ceglédi lelkész, I. oszt. 4 frt. Kiss Benő gombai 
lelkész, II. oszt. 3 frt. Klimó Pál gyöngyösi lelkész, IV. oszt. 
1 frt. Szilády Áron halasi lelkész, I. oszt. 8 frt. Kovács 
János izsáki lelkész, II. oszt. 3 frt. Szabó Elek ókécskei 
lelkész, II. oszt. 3 frt. Mészáros János kecskeméti lel-
kész, I. oszt. 4 frt. Fejes Dániel jászkiséri lelkész, I. oszt-
4 frt. Filó Lajos n.-körösi lelkész, I. oszt. 4 frt. Kovács 
Lajos n.-körösi lelkész, I. oszt. 4 frt. Benedek László 
pándi lelkész, II. oszt. 3 frt. Bányai Géza t-szelei lelkész, 
III. oszt. 2 frt Csekey István szolnoki lelkész, IV. oszt. 
1 frt. Molnár Gyula tószegi lelkész, 111. oszt. 2 frt. Kiss 
Adolf vadkerti lelkész, III. oszt. 2 frt. Sikö Ernő t.-vár-
konyi lelkész, IV. oszt. 1 frt. Ádám Kálmán t.-vezsenyi 
lelkész, II. oszt. 3 frt. Szekér Sándor karajenői lelkész, 
IV. oszt. 1 frt. Összesen: 58 frt. Sz.-M.-Káta üresedésben 
van. — Tisza-Vezseny. 1891. október hó 10-én. Ádám 
Kálmán esperes. 

A felcsúthi templomra újabban adakoztak: Ko-
vács József (Alcsúth) 1 frt, Csapó István (Alcsúth) 50 kr., 
Tárnok Eszter (Budapest) 3 frt, Gábriel Jánosné rk. 1 frt, 
Feketehegyi egyház 1 frt, Balogh László (Budapest) 20 frt, 
sárbogárdi egyház 3 frt, baracskai egyház 25 frt, Bicskén 
okt. 21-én prédikálván, a következő adományokat gyűj-
töttem : Fazekas Jánosné 50 kr. özv. Krausz Károlyné 2 frt, 
özv. Horváth Ferencné 2 frt, özv. Csidei Sándorné 50 kr., 
Tóth József 1 frt, Molnár Mihály 1 frt, cz. Horváth Já-
nos 1 frt. Szabó Sámuel 1 frt, Molnár János 1 frt, Beke 
István 1 frt, László József 1 frt, Nagy István 20 kr., 
Tolnai György 1 frt, Rajki János 1 frt, Imre István 1 frt, 
Szabó István 1 frt, Papp János 1 frt. Balogh György lel-
kész 5 frt, Mónos István 1 frt, Bori Dániel 1 frt, Molnár 
Józsefné 50 kr., Kontra András 1 frt, Nyilas Pál 50 kr., 
Marton Jánosné 1 frt, Mónos Ferenc 1 frt, Kontra Já-
nos 50 kr., özv. Kelemen Jánosné 50 kr., Pósfay Pál 2 frt. 
Perselypénz 19 frt 67 kr. Miként az átvételkor, úgy most 
is hálás köszönetet mondok ez adományokért, kegyes jói-
tevőinknek. Felcsúth, 1894. nov. 7-én. Szűcs Károly, ev. 
ref. lelkész. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Szerkesztőség: 
IX. kerület, Ptpa-utea 23. szám, hová a kéziratok 

ciir.zeudök. 
Ki;ul<5-ltivaíiil : 

Hornyánszky/ 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. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Myyes szám ára 20 kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Országos lelkészi gyámintézetünk 
átalakítása. 

Egyetemes konventünk meghal lgatván a sok 
panaszt és kifogást az általa tervezet t országos 
lelkészi gyámintézet ellen, most lefolyt gyűlésén 
elhatározta, hogy a tervezetet az egyházkerüle-
tek észrevételeinek lehető figyelembe vétele mel-
lett bizottsága által újból átdolgoztatja, azt kellő 
időben az egyházkerüle teknek megküldi s az ú j 
tervezetet a jövő év őszén ta r tandó konventen 
fogja az addig beérkezet t ú jabb észrevételek 
tekinte tbe vételével végleg megállapítani. Ennek 
következtében az országos gyám intézet egy évvel 
később, 1896. j a n u á r 1-én fog életbe lépni. 

Konventünk emez elhatározását velünk együtt 
bizonyára osztatlan helyesléssel és megnyugvás-
sal fogadja a közegyház közvéleménye s a köz-
vetlenül érdekel t lelkészi kar. Nemcsak azért, 
mer t az első tervezet országszerte kevés rokon-
szenvvel és megelégedéssel, sőt a többség ré-
széről igen sok pont jában határozot t ellenszenv-
vel fogadta to t t ; hanem és főleg azért, hogy az 
így nyert időhaladék alatt az életbevágó kérdés t 
mind a tervező bizottság, mind az érdekel t kö-
zönség ú jabb elvi mérlegelés és mathemat ikai 
bírálat alá vetheti, miáltal a tapasztalt félreérté-
sek könnyebben eloszlanak, a felismert hibák 
kijavít tatnak az ügy jobban megérlelődik, s a 
felette kívánatos közmegnyugvás elérhető lesz. 
Ezek voltak főinclokai a konvent valóban bölcs 
és kétségtelenül a lkotmányos határozatának, me-
lyet egy szép tárgyilagos eszmecsere után csak-
nem egyhangúlag hoztak a konventi atyák. 

A gyámintézeti eszmecsere folyamán volt 
egy-két olyan hang is, mely azt hangoztat ta : 
felesleges a döntést elhalasztani, egy év múlva 
is csak ott leszünk, a hol most vagyunk, hatalmi 
szóval kell és pedig vagy most mindjár t konven-
tileg, vagy a zsinat sürgős összehívása által meg-

oldani a kérdést. Mi ennek a hatalmi közbelé-
pésnek még nem látjuk se helyét, se idejét, 
egyházi közönségünket pedig sokkal alkotmá-
nyosabb érzékűnek és sokkal h iggadtabbnak is-
merjük, hogy sem fel tehetnénk róla azt, hogy 
csupa dacból vagy patvarkodásból ellenezni vagy 
épen megakadályozni akar ja egy oly intézmény 
létrejöttét, mely első sorban a lelkészi állás 
anyagi emelésére s a lelkész-családok jövőjének 
biztosítására van tervezve. Ezt annyival kevésbbé 
feltételezhetjük, mer t az új jáalkotandó gyám-
intézeti tervezetből a leghevesebben ellenzett 
pont, a lelkészi nyugdíjintézet, a konvent egyenes 
u tas í tására ki fog hagyatni és a zsinat intenciójá-
nak s az egyház közérdekének megfelelőleg más 
formában fog előkészíttetni. A nyugdíj intézet 
ügye, mely sokak szemében bot ránykő volt, a 
gyámintézetétől tehát elkülönítve és később fog 
szervezés alá kerülni. 

A konventen szó volt arról is, hogy a nyug-
díjintézet és a gyámintézet elkülönítésén kívül 
még más elvi te rmészetű utasí tások is adassanak 
a gyámintézeti bizottságnak ; hangoztat ták, hogy 
kimondassók a kötelező belépés ; hogy ejtessék 
el a csekélyebb és nagyobb fizetés szerint ter-
vezett kétféle gyámsegé ly ; hogy mondassék ki 
az egyházmegyei gyám intézetek érintet lenül ha-
gyása ; hogy a gyámintézet ne 10, hanem már 
5 év múlva kezdje meg a tényleges segélyezést ; 
hogy a gyámintézet bevételi forrásai s a pénz 
kezelési módja előre ál lapít tassanak meg, stb. stb. 
A konvent azonban részint azért, mer t a gyám-
intézeti bizottságot nem akar ta ily kötött mars-
rutával elbocsátani, részint azért, mer t belátta, 
hogy a fent említett s hozzá hasonló elvi kívá-
nalmak tel jesí thetősége első sorban számítás 
dolga: az ú j tervezetet készítő bizottságnak egye-
dül csak azt az utasí tást adta, hogy a gyám-
intézet tervét a nyugdíjintézettől elkülönítve dol-
gozza ki, a fent említett s hozzá hasonló kívá-
nalmakat pedig lehetőleg vegye figyelembe s a 



mit nem vehet figyelembe, annak kivihetlenségót 
számtanilag is indokolja. 

Mi azt hiszszük, ez is nagyon helyes és 
megnyugvást keltő határozat; mert semmi sem 
könnyebb, mint vérmes remények és hangzatos 
kívánalmak felállítása, de viszont, ha számtanilag 
kimutatják, hogy a vágyak teljesíthetlenek, akkor 
azok bizonyára természetszerűleg mérséklődnek 
s nem csapnak át oly szertelenségekbe, minők-
nek a mostani tervezet bírálata közben néhol 
tanúi valánk. Általában az ily gyámintézeti ter-
vezetek első sorban mathematikai alapon és a 
lehetőség szempontjából birálandók meg, külön-
ben az észrevételek légben járó, alap nélküli 
ötletek ós kegyes óhajtások lesznek. Kétségtelen 
dolog, hogy azon kell igyekeznünk, hogy az öz-
vegyek ós árvák minél nagyobb segélyt nyer-
jenek a gyámintézettől; de az is minden két-
ségen felül áll, hogy nagyobb gyámsegélyhez 
nagyobb hozzájárulás kell, kevés hozzájárulás 
mellett peclig csak kevés özvegyi és árvái járadék 
biztosítható az ar ra jogosultaknak. Ha tehát azt 
akarjuk, hogy lelkészeink csaláclj ai a családfők 
halála után minél kedvezőbb helyzetben marad-
janak, mulhatlanul meg kell hoznunk a nagyobb 
áldozatot mind a közegyház erre fordítható ere-
jéből, mind a lel^ósztartó gyülekezetek, mind 
különösen az intézmény áldásait élvezendő tagok 
járulékaiból. E tényezők áldozata nélkül nem 
lehet erős ós reális alapon nyugvó gyámintézetet 
alapítani. 

Most egyelőre nincs más mit tenni, mint 
bevárni a tervkészítő bizottság munkálatát. Mi-
lyen lesz az ? mennyiben veheti tekintetbe a 
zöld asztaloknál ós sajtóban kifejezett kívánal-
maka t? Azt előre nem lehet tudni. Úgy halljuk, 
hogy a bizottság teljes igyekezettel raj ta van, 
hogy minden jogos és indokolt kívánalmat lehe-
tőleg figyelembe vegyen, s oly munkálatot szeretne 
készíteni, mely a mennyire csak lehet, közmeg-
nyugvást keltsen. Kötelezővé kívánja tenni a 
belépést minden lelkészre nézve; egyenlő kulcs 
alapján kívánja megszabni a járulékokat és 
egyenlő összegben megállapítani az özvegyek és 
árvák járadékai t ; a létező gyámintézeteket se 
kihalatni, se beolvasztani nem akarja, hanem 
sértetlenül meghagyja; a járadék kiszolgáltatását 
már 5 év múlva szeretné megkezdeni, addig pe-
dig a befizetett tagsági illetmény visszaadásával 
honorálna stb. stb. Mindezek, tudvalevőleg, az 
egyházmegyék és kerületek észrevételeiben ki-
fejezett kívánalmak, melyeket hogy milyen mér-
tékben lehet teljesíteni, azt biztosan csak a 
mathematika mondhatja meg, melyet a tervezők 
is s annak idején a bírálók is bizonyára legelő-
ször fognak megkérdezni. E tudakozódás a számok 

világában sok üres illúziót fog eloszlatni, sok 
merész kritikát fog kijózanítani, a mire a kedé-
lyek megnyugtatása és az intézmény megvalósu-
lása érdekében, valljuk meg, van is egy kis 
szükség. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy ha a 
tervkészítő bizottság említett jóindulata s az ér-
dekelt tényezők higgadtabb bírálata meg lesz, 
pedig hiszszük, hogy mindkettő meglesz: akkor 
a jövő évben megérjük azt az örömöt, mire év-
tizedek óta hiába várakoztunk, hogy lelkészeink 
leendő özvegyei ós árvái országos intézmény 
által is gyámolítva, az éhezéstől ós nyomortól 
megszabadulnak. 

Adja Isten ! 
D. F. 

Jobban értsük meg egymást. 
(Folytatás és vége.) 

Ön az életteljes, tudatos hit hiányában látja e baj 
okát egyedül, s ha ez meg lesz, amaz megszűnik. Ne 
tessék olyan kategorikusan kijelenteni, hogy a személyes 
élő hit a szívből kiköltözött. Erős, nagyon erős hite van 
a legtöbb szegény embernek, s az neki paizs a nyomorú-
ságok között; tudja ő, hogy munkájára az áldás onnan 
felül az egekből jő; tudja hogy elkövetvén ama bűnt, 
Isten elleni vétket követ el; tudja azt is. hogy Isten a bűnt 
büntetlen nem hagyja. És mégis. . . . Ön erre Nt. tanár 
űr azt mondja: »nem is hit az, csak szájjal hangoztat az 
olyan ember«. Nagy oka van ennek Nt. tanár úr! Látják 
ők azt, hogy az égi madarak sem nem szántnak, sem 
nem vetnek, mégis aratnak; a mezők liliomai sem nem 
fonnak, sem nem szőnek, mégis ékesebb a ruházatuk 
Salamon király minden dicsőségénél, hanem azt nem látták 
még, hogy kenyér nélkül meg élt volna ember. Mi nem 
bírunk az Idvezítő hatalmával, hogy öt árpakenyérrel 
5000 embert kielégítsünk! . . . Látott már talán Nt. tanár 
úr erdőt, hol az erőteljes fák árnyékában és mellett a 
gyengébbek elcsenevészedtek, levegőt, tért nem kapva 
elpusztultak. Nézze meg csak azon helyeken, hol az a 
bűn terjedőben van, a birtokviszonyokat, s sajnosan fogja 
tapasztalni, hogy a latifundiumok mennyire összezsugorí-
tották a kis községek határát, s inkább ez fogy, de amabból 
venni nem lehet. Itt Kóróson 520 lélek birtokában 21 úr-
béri telek van 756 hold földdel, de a melyből a szántóföld 
csak 504 hold, a többi rét és legelő. Tehát egy lélekre 
nem jut egy hold szántóföld sem. Igaz, hogy még ehhez 
van nekik kevés remanenciális földjük is, és Kóróson nincs 
is magzatelhajtás. (Tessék megnézni a névtárt, Kóróson 
a születésnek elég szép százalékát fogja tapasztalni.) Ha-
nem igenis vannak községek, hol a birtokviszonyok sokkal 
rosszabbak és a terhek folyton nagyobbodnak, történik 
is magzatelhajtás, vagy legalább az »egyszer« rendszer 
dívik, mert a szülő nem akarja gyermekét éhen veszni 
látni. Felemelték és felemelik szavukat a lelkészek könyö-
rögve, kérve, intve, dorgálva is, sőt apostoli buzgóságú 
egyháznagyunk, főt. Szász Károly püspök úr is beszélt 
ellene kőrútjában mindenütt, hol arról értesült — az ő 
ihletett ajka velőkig ható ékesszólásával, s bizonyára nem 
az ő hibája, hogy hiába, hasztalan! És bár miniszter gondno-
kunk van, nem a mi hibánk, hogy nincs dohány-, cukor-
gyárunk. államosított iskolánk! 



Nt. tanár úr minket hibáztat, hogy nem törekszünk 
rábeszélni egy-egy miniszter-gondnokot, hogy államosítsa 
a népiskolát, a református jodakadémiát és minden ógörög 
világnézletre nevelő református gimnáziumot. Hiszen csak 
ezt próbálnék meg! Akkor szolgálna ám reánk a csép! 
Hogy dobnák szemünkbe, hogy mi legféltettebb kincsün-
ket, az egyház veteményes kertjét, mely mindenestől az 
egyház testéhez tartozik, léha könnyelműséggel készek 
volnánk magunktól eltaszítani, csak hogy mi lelkészek 
zsírosabb falatot kaphassunk ! Pedig hejh! de sokat fel-
sóhajtunk, midőn olvassuk a pályázati hirdetéseket, hogy 
az N, N. ref. gimnáziumban megüresedett természetrajzi, 
mennyiségtani és vallástanári állások betöltendők, amazok 
fizetése 1200—1400, ezé 600—800 frt. Mindenre telük, 
vagy legalább telleni kell — busásan, csak az árva vallás-
ügyre nem. Persze azok református állattant és algebrát 
tanítanak, emez pedig csupán református vallást ad elő! 
Ezen azonban, bár mint akarnánk, nem segíthetünk mi 
falusi papok. Vagy igen ? 

Nt. dr. Szabó Aladár tanár úr azon kijelentésemre, 
hogy itt a hívek mennyiszer élnek Úrvacsorával, vagyis 
évenként egyszernél többször emlékeznek meg az ő Meg--
váltójuk haláláról: szent felháborodással kiált fél: »Rette-
netes dolog! Hiszen a ker. életnek ABC-je, hogy a keresz-
tyén ember mindennap megemlékezzék az ő Megváltójának 
haláláról*; majd érző szíve szánakozva felsóhajt: »Szegény 
kórósiak, ti pedig mind erről, úgylátszik semmit sem 
tudtok, és azt sem tudjátok, hogy az Úrvacsora nemcsak 
emlékeztető, hanem a Krisztussal való folytonos és állandó 
közösségnek erősítője*! Értsük meg jobban egymást nagy-
tiszteletü dr. Szabó Aladár tanár úr! Én ama szavakban 
az Úrvacsorájával való élést fejeztem ki, mint a mikor 
magának az Úrvacsora szerzőjének meghagyásából emlé-
keznek a hívek az 0 haláláról, még pedig nyilvánosan 
a gyülekezet előtt. Hogy azonkívül mindennap megemlé-
kezik-e a kórósi ember az ő Megváltójának haláláról és 
magasságos cselekedeteiről, vagy nem? Tudja-e, vagy nem 
a kórosi ember, hogy az Úrvacsora nemcsak emlékeztető, 
hanem erősítő? Azt nt. Szabó Aladár tanár úr semmivel 
sem tudja biztosabban, mint én azt, hogy nt. tanár úr 
tanítványai ugyanannyiszor emlékeznek-e meg, vagy nem. 
s ugyanazokat tudják-e, vagy nem ? Nt. dr. Sz. A. tanár 
úr azt is tudja, hogy a kórósiak »a templom után károm-
kodnak, mint a jégeső, s a pinceszeren részegeskednek*. 
Ámde én viszont nem állítom, hogy azok, kik nt. tanár úr 
lábai körül ülnek, néha elszalasztják ajkukat, s a hegy 
levétől is néha jobb kedvre derülnének! 

Nt. dr. Sz. A. tanár ür azzal vádol, hogy én már 
»külön kiváltságos rendnek képzelem a papságot*, továbbá 
megoktat az egyetemes papság elméletéből, a templomi 
igehirdetés és szakramentum ldszolgáltatás joga felől. Amarra 
azt mondom ismét: jobban értsük meg egymást, ne akar-
jon szavaimnak oly értelmet tulajdonítani, a mi merőben 
távol áll tőlük. Én nem mondtam, hogy nincs joga bár-
kinek is parasztpapot kreálni, és nincs joguk a paraszt-
papoknak is bárhol, akár az utcaszegleten is igét hir-
detni, csak azt írtam, hogy nem tanácsos, és nem lesz 
köszönet benne. Emezek pedig olyan dolgok, a miket nem 
lehet csak úgy hatás kedvéért előrántott szólamokkal, kenetes 
frázisokkal vitán felül levőknek állítani. Annyi kétségen 
felül áll, hogy nem akarunk quákkerek lenni, valamint 
talán Nt. tanár úr sem óhajtaná, rendes és megfelelő 
kvalifikáció nélkül, bárkinek is megadni a tanári katedra 
basználhatásának jogát! Egyébiránt Nt. tanár úr evan-
gélistája, cikke körülírása után, colporteurré devalválódott. 
Pati posse! Ámde azokat ne »egy református lelkész, 
tehát még csak nem is tanár«, hanem igenis csak tanár 

képezze, mert a gyakorlati lelkész az iratok sikeres ter-
jesztése módjához vajmi keveset ért! 

Nt. dr. Szabó Aladár tanár úr arról írván, hogy ő 
saját bölcseségével nem akar doceálni, az Ő lelke csak 
eszköz az Úr kezében; ezen vallomást teszi: »Bizony, 
ha dicsőséget vagy gazdaságot keresnék, hát akkor Kant-
ról, vagy Herbert Spencerről írnék kötetes könyveket vagy 
politikai lapokba írnék hangzatos cikkeket«. Ezen nyilat-
kozatát, mely ha jól emlékszem nem először hangzik, mint 
egyházunknak hozott áldozatát: elismerő köszönettel vesz-
szük. Nem kételkedik senki is, legkevésbbé én, nagyt. tanár 
ür mély vallásossága, Krisztustól áthatott lelke felől. S ok 
tekintetben jól is esik hallani, azt az erős lelki megnyilat-
kozást, a melylyel az egyház testébe új életet lehelni tö-
rekszik, s midőn ebben munkálkodik, méltánylandó az a 
nemes önérzet, mely szavaiban kifejezésre jut. Mi egyszerű 
falusi lelkészek, a mennyire lehet követni iparkodunk 
Mesterünket Jézusunkat, ki sohasem mondá: milyen könnyű 
lett volna nekem elnyerni a főpapi süveget; milyen könnyű 
lett volna nekem gazdagságra, sőt királyságra szert tennem. 
0 csak ezt mondá: »Ezeket kellett szenvedni az ember 
fiának*. 

Ép ezért mi sem mondjuk, hogy más életpályán 
milyen könnyű lett volna fényesebb helyzetbe jutnunk, 
gondoktól menten szedni munkálkodásunk gyümölcseit, 
hanem azt mondjuk, a mit az apostol: >De semmivel nem 
gondolok, az én életem is nékem nem drága, csak el-
végezhessem örömmel az én futásomat, és a szolgálatot, 
melyet vettem az Úr Jézustól*, (Csel. XX. 24.) azt mond-
juk, mert érezzük, hogy: *az én igám terhes . . . de az 
én igám gyönyörűséges«. 

Nagy Imre, 
kórósi reform, lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az alföldi ref. középiskolák emelkedése. 
— Egy kis helyreigazítás. — 

E Lap 46-ik számában >Az alföldi ref. tanügy emel-
kedése* cím alatt megjelent s bevezető részében különö-
nösen a fejlődő, illetve kifejlesztett főgimnáziumoknak és 
azok tanárainak egvházias érzületére és az egyházhoz 
való szoros kapocs további fentartására és folytonos ápo-
lására vonatkozólag helyes nézeteket tartalmazó cikkben 
fordulnak elő egyes tévedések, melyeket részint az ezen 
cikkben tárgyalt három nagykúnsági gimnázium mind-
egyikének reputációja, részint a felettes reform, egyházi 
hatóságnak ezen gimnáziumok fejlődése iránt tanúsított 
magatartása szempontjából helyreigazítás nélkül hagyni 
nem lehet. 

Egyik tévedése az ezen cikk írójának abban áll, 
hogy szerinte a három nagykúnsági gimnázium fejlődése 
úgy az állam, mint a ref. főhatóság tanügyi intencióinak 
ellenére vagy legalább nem kedvére történt. Ugyanis: 
azon körülményből, hogy az egyházmegye a 60-as évek-
ben azon tervvel foglalkozott, hogy a mezőtúri, kisújszál-
lási és karcagi gimnáziumok egy központi gimnáziummá 
alakuljanak, mely törekvés csakis a tervnél maradt és azon 
körülményből, hogy az egyházkerület a 80-as években egy 
erős főgimnáziummá egyesülésre hivta fel e három gimná-
ziumot, illetve azok fentartó testületeit: egyáltalában nem 
az következik, hogy a felettes hatóságok rossz szemmel 
nézték volna e gimnáziumok külön állását és működését, 



hanem igenis következik az, hogy mivel a felettes egyházi 
hatóságok a hatalom szavával nem parancsolhattak rájok 
az egyes presbyteriumokra, hogy mily áldozatokat hozza-
nak gimnáziumaik fejlesztésére, más oldalról pedig belát-
ták, hogy ha e gimnáziumok az illető fentartó testületek-
től üjabb áldozatokkal nem fejlesztetnek, a haladó kor 
igényeinek külön-külön meg nem felelhetnek, ily egyesülés 
óhajtása által igyekeztek ezen gimnáziumok fejlődésére 
hatni. De hogy ezen óhajtás egyszerűen csak óhajtás és 
az illető gimnáziumok fejlesztésére irányuló ösztönző esz-
köz volt, mutatja azon körülmény, hogy sohasem nevez-
ték meg a három közül azon gimnáziumot, mely akár a 
központi gimnáziumnak, akár az erős főgimnáziumnak 
magvát képezné, melybe a másik két gimnázium beolvadna: 
mutatja továbbá az, hogy ezen egyházmegye és egyház-
kerület, mely mindig hangoztatta a reformációnak azon 
nagy elvét, hogy az egyház veteményes kertjei az iskolák, 
és törvénybe iktatni segítette azon meggyőződést, hogy az 
alsó- és felsöiskolák mindenestől az egyház testéhez tartoz-
nak, nem gyerjgíthette erejét két fontos iskolájának meg-
szüntetésével, jól tudván, hogy a ref. iskolák kevesbedése 
a ref. egyház gyengülését vonja maga után. Igen! a felet-
tes egyházi hatóságok ezen három gimnázium egyesülé-
sére vonatkozó óhajukkal fel akarták rázni dermedtségük-
ből, újabb áldozatokra s a gimnáziumok fejlesztésére akar-
ták serkenteni a fentartó testületeket s e céljok, Istennek 
hála! sikerült is. 

Másik tévedése e cikk írójának a három nagykun-
sági gimnáziumra, de különösen a mezőtúri gimnáziumra 
vonatkozó adatok hibás felsorolásában áll. Azt mondja 
ugyanis: hogy a taneszközökkel való felszerelés tekinte-
tében a kisújszállási gimnázium nem hagy fenn semmi 
kivánni valót. Ezen állításnak háta megett azon felfogás 
rejlik, hogy a másik két kúnsági gimnázium e tekintetben 
messze elmaradt a kisújszállási gimnázium mellett. 

Az igazságnak megfelelően ki kell jelentenem, hogy 
felszerelés és taneszközökkel való ellátás tekintetében a 
mezőtúri főgimnázium sem hagy fenn semmi kivánni valót. 
Mióta a középiskolai törvény értelmében az állami fel-
ügyeleti jog gyakoroltatik a középiskolák felett, mióta tehát 
van zsinórmérték, melyhez az iskoláknak alkalmazkodniok 
kell, egyetlen eset sem merült föl arra, hogy a mezőtúri 
gimnáziumot a taneszközökkel való felszerelés hiányos 
volta miatt akar a közoktatási minisztérium, akár a tan-
kerületi főigazgató megintette vagy csak figyelmeztette volna 
is, sőt 1886. évben, midőn az egyház azon kéréssel for-
dult a közoktatásügyi kormányhoz, hogy az egyház költ-
ségére egy új iskolaépület-tervet készíttessen szakközegei 
által, Klamarik János miniszteri tanácsos megjelenvén a 
mezőtúri gimnáziumban, a felszerelések megtekintése után 
így nyilatkozott: »Valóban többet találtam, mint gondol-
tain!* A mezőtúri gimnázium igazgató-testülete sohasem 
feledkezett meg e gimnázium fontos hivatásáról, s mindig 
gondja volt a taneszközök gyarapítására, úgy annyira, 
hogy 1880 óta, mikor e gimnázium korszerű fejlesztésére 
irányuló törekvés kezdetét vette, évenként 500 frt, 1892 óta 
pedig évenként 1000 frt fordíttatik taneszközök beszer-
zésére azonkívül, hogy a nyolc osztályúvá kiegészülés 
céljából a fizika-szertár kiegészítésére 2300 frt fordíttatott. 
Nekem volt alkalmam látni úgy a kisújszállási, mint a 
mezőtúri főgimnázium felszereléseit, s jó lélekkel állít-
hatom. hogy a mezőtúri főgimnázium taneszközök tekin-
tetében nem áll megette a kisújszállási főgimnáziumnak, 
sőt ez idő szerint felszerelése annál teljesebb. Azok, a kik 
a mezőtúri főgimnáziumot s annak felszereléseit megte-
kintik, mindnyájan elismeréssel nyilatkoznak nemcsak ez 
iskolának berendezéséről, hanem azon odaadó gondosko-

dásról is, mely a tanszerek szakszerű gyűjtésében és 
szaporításában évről-évre fokozatosan nyilvánul. 

Midőn nevezett cikk írója a nagykúnsági három gim-
názium könyvtárainak elhagyatott állapotáról szólva, azt 
mondja, hogy a mezőtúri gimnázium három százados 
múltja alatt 3718 drb könyvet, a kisújszállási gimnázium 
egy százados múltja alatt 2085 drb könyvet gyűjtött 
össze könyvtárában és a meglevő könyvek közül is egy 
rakás kiselejtezésre vár és csodálkozással kiált fel, hogy 
ez iskolák ennyi idő alatt nem voltak képesek gyűjteni 
egy jóravaló könyvtárt: szintén tévedésben van a mezőtúri 
gimnáziumra nézve, mert e gimnázium könyvtára az új 
épületbe költözés alkalmával 1889-ban kiselejteztetett és 
azóta szakszerűen rendeztetett, úgy hogy a mezőtúri fő-
gimnázium könyvtárának állapotát feltüntető adatban mind 
számot tevő s olyan munkák foglaltatnak, melyek egy 
gimnázium könyvtárában helyet foglalhatnak. 

A cikknek tehát azon állítása, hogy az egyes szer-
tárak és könyvtár mindhárom gimnáziumnál még sok 
kivánni valót hagy fel, továbbá, hogy könyvtárakban mind 
a három egyforma szegény: a mezőtúri főgimnáziumra 
nézve még tréfának sem állhat meg, nem állhat meg 
különösen akkor, midőn ennek olyan háttere van, mintha 
e főgimnázium fentartó testülete ily fontos ügyben mulasz-
tást követett volna el. 

A tanárok létszámának felsorolásánál szintén téves 
adatok foglaltatnak a cikkben a mezőtúri főgimnázium-
ról, az mondatván abban, hogy külön ének- és tornatanár 
nincs. A mezőtúri ref. egyház ép úgy, mint a kisújszállási 
400 frtot fizet a tornatanárnak, szintén külön egyén által 
gondoskodik az énektanításról, a gyülekezet kántorát bíz-
ván meg a gimnáziumban az énektanítással, a kit e fog-
lalkozására való tekintetből az egyházi teendők végzése 
végett állandó kántorsegéd tartására kötelezett, de úgy a 
tornatanár, mint az énektanár a gimnáziumban tanított 
tárgyaikra nézve oklevélileg képesített emberek. Ezekkel 
együtt a mezőtúri főgimnázium tanárainak száma 15, 
épen annyi, mint a kisújszállásié. Azon körülmény, hogy 
a tornatanár egyúttal népiskolai tanító, az énektanár pedig 
gyülekezeti kántor, megrovással talán nem illethető, mert 
hiszen 400 frt évi fizetésért sem Kisújszálláson, sem Túron 
nem nyerhető olyan okleveles ember, a kinek ezen 400 frt 
évi fizetése mellett más foglalkozása ne legyen. Fő az, 
hogy az illető szakképzett ember legyen. 

A cikknek azon tévedésére, hogy a mezőtúri gimná-
ziumban az állam által elismert tanárok számát három 
helyett négyre teszi, súlyt nem helyezek, mert hiszen az 
okleveles és elismert tanárok között ily különbségtétel 
még eddig nem volt szokásban, de nem helyezek rá súlyt 
azért sem, mert a dolog lényege nem annyira az oklevé-
len, hanem a tudáson és a lelkiismeretes tanári működé-
sen fordul meg. 

A cikk, midőn a kisújszállási főgimnáziumnál kon-
viktus tervezéséről szól, megemlíthette volna, hogy a mező-
túri főgimnáziumnál régi időtől fogva meglevő partikula 
az új épületnek használatba vételekor egy a kor igényei-
nek megfelelő konviktussá fejlesztetett s 60 tápintézeti 
tag részére teljesen felszereltetett és ezen intézethez 70 frt 
évi díj mellett az igényeknek teljesen megfelelő ellátást 
kapnak azon növendékek, kik ez intézetet igénybe venni 
óhajtják. E tápintézetben a folyó iskolai évben 40 növen-
dék élelmeztetik. 

Van még e cikknek egy nagy tévedése, az neveze-
tesen, midőn az adatok felsorolásából azon célzat látszik, 
mintha a három nagykúnsági gimnázium egymásnak fél-
tékeny versenytársa lenne, mintha egyiknek fejlődése adta 
volna meg a másiknak rohamos fejlesztésére az impulsust. 



Ezen három gimnázium és annak tanári kara között 
még eddig mindig megvolt a református jellegből és a 
közel szomszédságból önkényt folyó testvéries jó viszony. 
Ha talán a legközelebbi évekhez ez intézetek tanárai kö-
zött a személyes ismeretség és érülközés szünetelt is, 
annak oka bizonyára nem ezen intézeteknek egymás 
iránti féltékenykedésében, hanem egyedül abban keresendő, 
hogy űgv a kisújszállási, mint a karcagi gimnáziumnál 
is ez utóbbi időben folytonosan változtak a tanárkarok 
tagjai, a mezőtúri gimnázium tanárainak száma is új 
egyénekkel megkétszereződött s így a folytonos változás 
a személyes érülközések hiánya vagy rövid tartama miatt 
az addigi jó viszony ápolására alkalmat nem nyújthatott. 

Ezen gimnáziumok régibb tanárai nem az őket egy-
mástól elválasztó ellentéteket, hanem az egyesítő ponto-
kat keresték, nem egymás törekvését meghiúsítani és túl-
licitálni, hanem azt biztosítani igyekeztek, egymásban nem 
a versenytársat, hanem a testvert, a barátot keresték, 
jól ismervén Sallustius amaz állításának igazságát: Quis 
amieior, quam fráter fratri ? aut quem alienum fidum 
invenies. si tuis hostis fueris ? Ma sem tudok semmi olyan 
dologról, mely ezen gimnáziumok tanárait egymásnak 
ellenlábasaivá tenné és hiszem, hogy ha e tanárkarok 
személyzete megállapodik, közöttük az egy időre megsza-
kadt személyes érülközés megújítása által a régi testvéries 
viszony épen e gimnáziumok érdekében folytatódni fog. 

Nézetem szerint e gimnáziumok rohamos fejlődésé-
nek oka nem a féltékenykedő verseny vágyban, hanem az 
azokat fentartó ref. egyház és tiszta magyar község ön-
tudatra ébredésében és azon törekvésében rejlik, hogy 
nemzetünk közgazdasági izmosodása folytán a maga ré-
széről szintén hozzájáruljon a ref. egyházegyetem és állam-
fentartó tiszta magyarfaj szellemi izmosodásához. A tiszta 
magvarfaj által lakott vidékeken a hivatását lelkiismere-
tesen betöltő gimnázium egyáltalában nem felesleges s ha 
azt látom, hogy az egymás szomszédságában fekvő s 
gimnáziumok sokaságától környezett bárom nagykúnsági 
gimnázium nemcsak meg nem szűnik, hanem erőteljes 
főgimnáziummá kiegészülni törekszik, annak szívem tel-
jességéből tudok örülni, mert az életképes gimnáziumok 
sokasodása által sokasodik az alkalom is tiszta magyar-
fajunk szellemi izmosodására és ref. egyházunk erősbö-
désére. Ez állításom igazságát a tények mutatják, mert 
hiszen a mezőtúri főgimnázium tanulóinak száma csak-
nem megháromszorozódott, a kisújszállásié megkétszere-
ződött s a karcagié is szokatlan nagyságot ért el, mihelyt 
a vidék e gimnáziumok életképes fejlesztésére irányuló 
törekvések komoly voltáról meggyőződött. 

Ily értelemben üdvözlöm én a három nagykúnsági 
gimnáziumot, nem mint versenytársakat, hanem mint a 
tiszta magyarfaj közművelődési focusait. 

Református. 

T Á R C A . 
Az asszony hivatása, 

Beszéd, Monod Adolftól. Felolvastatott a LorántfFy Zsuzsán 11a 
nőegylet alakuló gyűlésén. 

(Folytatás.) 

De értsetek meg jól. Nem hízelegni akarok én az 
asszonyoknak, hanem azok megszentelésében közre hatni. Ha 
azt mondtam, hogy a természet maga alkotta azon hiva-
tásra, melyei a Szent írás tanít, nem állítom egyúttal azt, 

hogy már magatoktól képesek is vagytok azt betölteni. 
A bűnbeesés az emberi nemben csodálatos ellentmondá-
sokat oltott az által, hogy a Teremtő munkáját megron-
totta ugyan, de el nem pusztíthatta; ez ellen mondások 
egyike az, hogy az asszony természete szerint hivatását 
épen olyan mérvben képes, mint a minőben képtelen 
betölteni: képes, mert tehetségei ennek csodálatosan meg-
felelnek, képtelen, mert ezek ellenében oly hajlamokkal 
bír, melyek annak útját állják. »Ezt a gonosz cselekedte!* 
ugyanabba a szívbe, melybe az Úr az asszony hivatásá-
nak tökéletesen megfelelő legbecsesebb tulajdonok csiráját 
helyezte el, vetette a gonosz ama rossz magot, mely az 
elsőt elfojtja vagy fejlődésében gátolja, sőt még többet 
tett. Azon áldást rejtő csirákat igyekezett pokoli művé-
szetével kikutatni az asszony szívében, hogy azokat meg-
ronthassa és a jó magból gonosz gyümölcsöket tenyész-
hessen. 

igen, azon dicső tulajdonokat tudta a kisértő meg-
rontani, melyekkel a Teremtő hivatástok teljesítésére titeket 
megáldott, hogy belőlük ugyanannyi akadályt emeljen. Az 
ő félelmes és titkos befolyása következtében látjuk, hogyan 
lesz a tevékenységből nyugtalanság, az éberségtől kíván-
csiság, a finom érzésből kétszinűség, az éleselméjűségből 
gáncsoskodás, a fürgeségből könnyelműség, a kedvességből 
tetszvágy, a finom ízlésből cifrálkodás, a befolyásból vesze-
kedés, a hatalomból uralomvágy, a gyengédségből érzékeny-
ség, a szeretet erejéből féltékenység, azon szükségérzeté-
ből pedig, hogy másokon segítsen, érzékiség. Ez a követ-
kezménye, hogy a szeretet és alázatosság, az asszonyban 
talált ama két fő jellemvonás, megromlott. Ugyanaz a 
szellemi tehetség, mely a házias élet korlátolt körét jelöli 
ki számára, hozza őt azon veszélybe, hogy a dolgokat 
kicsinyesen fogja fel és figyelmét csak egyetlen pontra 
irányítsa, de ezt oly önbizalommal, teszi, mely épen lát-
körének kicsinyes voltát bizonyítja. Nem szokva meg sem 
maga, sem dolgai felett kétségeskedni, ellenmondást nem 
tűr, mert azt fel nem fogja, így a kevélységhez ér azon az 
úton, melyen a szerénységhez kellene jutnia. Szíve vágya, 
mely őt az áldozathozatalra és szeretetre hajtja, teszi őt 
ki annak a veszélynek, hogy még az áldozatokban is 
saját magát keresse és hogy valóságosan megkövetelje, 
hogy semmi jó se történjék nélküle. Féltékeny azon férfira, 
kinek egyedül kiván tetszeni és kinek segítségére kellene 
lennie; irigy minden asszonyra, a ki mint ő tetszeni és 
máson segíteni kiván. Irigy és féltékeny, jól jegyezzétek 
meg, szeretetből, de olyan szeretetből, mely a sátán isten-
telen befolyása által szenvedélyes önszeretetté fajult. De 
az asszony, kit vallás-erkölcsileg a férfi fölé szeretnék 
helyeztetni — mert a szentség lénye is a szeretet, a 
szeretet lénye az önfeláldozás — ha egyszer a nemes 
ösztönöket, melyek jó tulajdonokkal ékesítették volna, 
rosszra használja és magát a bűnnek odaadja, azt oly 
indulatossággal és meggondolatlansággal teszi, melyet a 
férfi nem ismer: ilyenkor mélyebben sülyed hiú becsvágy, 
önzés, fösvénység, mértékletlenség, harag, gyűlölet, kegyet-
lenség, élvhajhászat és istentelenség bűnébe, mintha szí-



vén feküdnék ama régi közmondást megvalósítani: »minél 
magasabban áll valaki annál mélyebbre bukik« »corruptio 
optimi pessima*. A föld leggazdagabb kincstára az asz-
szonyi szív. de ha nem Isten lakik benne, a sátán szer-
tárává változik úgy, hogy néha azt hihetnők, nem is az 
Isten teremtette őt a férfi segítségére, de a gonosz e sza-
vakkal : »Nem jó a férfinak egyedül lenni, adok azért 
neki egy megrontói, ki hozzá hasonlítson*. 

Most meg ne mondjátok, hogy rágalmazom a nőt. 
Ep olyan kevéssé rágalmazom most, mint a minő kevéssé 
hízelegtem neki előbb; előbb is, most is az Írás szerint 
beszélek. A Szent írás, mely oly szeretettel és annyi ked-
vességgel írja le a nő erényeit, épen olyan élénkséggel 
tárja fel hibáit és tévelygéseit is, mint a hogy ezt ritkán 
találjuk meg benne más tárgyra vonatkozólag, mintha 
csak erre tartotta volna fenn. Pál apostol nem ismer az 
egyházra nagyobb csapást, mint amaz asszonyokat, kikről 
Timótheushoz írt első levelében szól: »Egyetemben pedig 
hivalkodók lévén, megtanulják a házanként való járást, 
sőt nemcsak hivalkodók, hanem hazudozók és nyugtala-
nok, csacsogok, haszontalan dolgokról*.1 Második levelé-
ben még egyszer előhozza őket, annyira ellenszenvesek 
neki: »Mert azok közül valók azok (t. i. az álpróféták), 
kik az emberek cselédei közé beszínlik magukat, és a 
bűnnel megterheltetett és sokféle kívánságokkal felindítta-
tott asszonyocskákat megkörnyékezvén, megcsalják. Kik 
mindenkor tanulnak, de soha az igazságnak isméretire 
nem juthatnak«.2 Hasonlóan ostorozza Salamon is azon 
példabeszédekben, melyek az asszony magasztos jellem-
zésével végződnek, keserű, majdnem gúnyos ékesszólásá-
val nemcsak a megesett asszonyt, kinek gyilkos működését 
még senki bem ecsetelte oly szent borzalommal — ügyel-
jetek ti fiatalok tanításaira! — de minden más asszonyt, 
ki hűtlen lett az Isten által neki szánt hivatáshoz, Igy 
»a bolond asszony ki önkezével elrontja a házát*; a pör-
lekedő asszony: »Jobb lakni a háznak szegeletiben, hogy 
nem mint a háborgó asszonynyal egy háznak társaságá-
ban* ; a gonosz asszony olyan, »mint az ő tetemeiben 
való rothadás, olyan az, ki megszégyeníti az ő férjét*, 
a gyűlölséggel telt asszony, kinek férjhez menetele egyike 
azon négy dolgoknak, »melyeket a föld el nem szenved-
het*, a szép, de nem tisztességes asszony, kinek nincs 
okossága, olyan, >mint a disznó orrában az arany perec*, 
a zsémbelő, veszekedő asszony »mint a csepegés, az asz-
szony szüntelen zsémbelődése*, vagy »mint a sebes zápor-
eső, idején való szüntelen csepegés és a mozgó asszony-
ember, egyaránt vannak. Valaki el akarja azt titkolni, ha-
szontalan dolgot cselekszik; miképen az ő jobbjának kenete 
kitetszik, úgy az is kimutatja magát«.3 Ugy an ez a Sala-
mon ismeri be öregségében, ifjúkoráról elmélkedve, hogy 
hiába szeretett szíve szerint való asszonyt: »És találtam 
én egy dolgot, mely keservesb a halálnál, tudniillik az 

1 l. Timóth. 6, 13. 
3 II. Timóth. 3, 6 - 7 . Példab.: XIV. 1. 24, 25. 
3 Példab.: XII. 3, XXX. 21, XI. 22, XIX. 18, XXVII. 15, 16. 

olyan asszonyt, kinek az ő szíve olyan, mint a tőr és a 
vereségek; az Ő kezei pedig olyanok, mint. a kötelek: 
a ki Isten előtt kedves megszabadul attól: a bűnös pedig 
megfogadtatik attól. . . De mennél inkább keresi az én 
lelkem, annál inkább nem találom meg. Ezer közül egy 
embernek megtalálom; de az asszonynak gonoszságát, 
mely mind azokkal megjegyeztetett, meg nem tudhatom*.1 

Ezen erőteljes kifejezéseket az írás, elbeszélései által 
igazolja sőt kiegészíti; ezek mind megannyi tanítások. 
Minekutána megmutatta a bűn megjelenését a földön Évá-
val, megmutatja, hogy miként hozta be Lamekh a több-
nejűséget Hádá és Czilla kedvéért és miként lett általuk 
ő első Isfen-káromlóvá; hogy miként csábították el az 
emberek leányai Isten gyermekeit és miként jött ennek 
következtében özönvíz és pusztulás a földre; hogy miként 
rontotta meg Hágár egy ideig Ábrahám hitét, szeretetét 
és nyugalmát; hogy Jákob hűsége mily sokáig ingadozott 
Lábán leányai miatt; hogy mint sülyedt Ezsau a Kittens 
leányai Judith és Besmáta által a világi élvezetekbe; ho-
gyan lett Potiphar hűtlen felesége csalárdsága miatt igaz-
ságtalan, hogy érte Izrael népét, a pusztában Moáb leányai 
miatt a legborzasztóbb csapás; és hogyan harapódzott el 
Izrael népe között az igéret földének meghódítása után, 
Kánaan leányai által a gyávaság és bálványimádás; mily 
csúfosan aláztaték meg Sámson Delila által; és az Ephraim-
ból származott levita felesége, mint pusztított ki egy egész 
nemzetséget; miként lett magához méltatlan Dávid Bethsabé 
miatt, mint lett Salamonból bálványimádó az idegen asz-
szonyok befolyása által és mint sülyedt fokról-fokra, mialatt 
azon tanokat gyűjté, melyeket később közlött az emberi-
séggel; mint lett Ahab istentelen, esküszegő és gyilkos 
Jesabel által, hogyan léptek Juda királyai, Izrael királyai 
nyomdokaiba Athalia által; hogy fejezteté le Heródes 
keresztelő Jánost Herodiás miatt; hogy kergették és üldöz-
ték ki Pált és Barnabást Antiochiából a zsidó asszonyok 
és a jelenések könyvéből a jövendölő asszony hogyan fog 
háborgást hozni az egész földre. Oh mily nagy az írás 
nyíltsága, melylyel úgy a jókat mint a gonoszokat felfedi 
nékünk, nem azért, hogy az emberi természetet magasz-
talja vagy lealacsonyítsa, hanem hogy Istent dicsőítse, 
ki a jót előidézi és a gonoszt jóra fordítja. A szerető de 
indulatos, az odaadó de féltékeny, a gyöngédérzelmű de 
gyanakvó, mély érzésű de ingerlékeny, az erős de egy-
szersmind mégis oly gyenge, a jóságos, de egyúttal oly 
gonosz érzésű asszonyi szívet meg kell törni és újra al-
kotni, hogy a benne folyó életnedv törvényszerű medrében 
térjen vissza és csakis az alázatosság virágait és a szeretet 
gyümölcseit teremhesse. 

Megtörni és átalakítani! De hát ki képes erre ? Vár-
hatnátok-e ezen kegyelmet mástól, mint Isten ama fiától, 
ki nem elégedett meg azzal, hogy Szentlélekkel telt. szol-
gája által mutatta meg a ti helyzeteteket és jelentette meg 
a ti hivatástokat, hanem maga jött a földre, hogy életével 
példát adjon és kereszthalálával utat nyisson nektek? Az 

1 Préd. VII. 2 6 - 2 8 . 



élő Megváltó, úgy az erőteljes, mint a gyöngéd erények 
tökéletes mintaképe, úgy a férfi, mint az asszony eszmény-
képe, a keresztre feszített Jézus, az egyedüli áldozat, mely 
a bűnt megengeszteli, s egyedüli forrása azon szent szere-
tetnek, mely csak a kivitelben különbözik és egyedül 
tisztítja meg a bűntől, a férfit épen úgy mint az asszonyt. 
Ha azonban Jézus könnyebben juthatna be az egyik nem 
szívébe, mint a másikéba, vájjon ez nem az asszonyé 
volna-e? Hisz Jézus maga a szeretet, ki nem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, ő ki 
maga az önmegtagadás és önfeláldozás, ki csak azért jött, 
hogy a legnagyobb alázatosságot és a legmagasabb szere-
tetett gyakorolja. Csalódom, szeretett testvéreim, mondjátok 
meg magatok, hogy csalódom-e, ha feltételezem, hogy nincs 
e földön semmi mi forróbban vágyódnék Jézus Krisztushoz, 
mint a női szív ? De felesleges is e kérdés. Én nem csalód-
hatom, mert az esetben szívetek megtagadná eredeti hajla-
mait. A keresztyén hit, mely az emberi természet leg-
mélyebb érzéseiből alkottatott és csak azért látszik 
idegenszerűnek, mert oly nagyon természetes, oly csodá-
latosan megegyezik a ti erkölcsi lényetek természetes 
szükségeivel, hogy csak abban az esetben lehettek igazán 
nőiessé, ha az Evangéliumot felveszitek. A keresztyén 
asszony nemcsak a legjobb, de egyúttal a legtisztább és 
legnőiesebb is. Boruljatok azért mindannyian a kereszt 
lábához, kik nemetek alázatos, de áldott hivatását igazán 
be akarjátok tölteni, mert enélkül az soha sem fog nektek 
sikerülni 

Igaz ez annyival inkább, szeretett testvéreim, mint-
hogy az első segítség, melyet a férfi jogosítva van tőletek 
várni, mindenek előtt vallás-erkölcsi természetű. Hogy 
földi rövid életének vigaszát nektek köszöni-e? kevésbbé 
fontos, de a mennyire tőletek telik, kell hogy a jövő életet 
is nektek köszönje. Nemcsak az igaz szeretet követeli ezt 
tőletek, mely a jelent az örökkévalóságnak alárendeli; 
de az igazságosság is erre kötelez titeket, a mint azt 
néktek a Szent írásból bebizonyítottam. A ti nemeteknek 
a férfi nemmel szemben, egy ősi hibát, még pedig egy 
lélekbeli hibát kell jóvá tenni. Nem a halál az, a mit mi 
ama bűnesetre vonatkozólag, melyben különben csak kö-
vettünk benneteket, szemetekre hányhatnánk, ha nem érez-
nénk úgy, hogy a kemény ítéletet magunknak tarthatjuk 
meg; — nem a halál — mondom, melyet ti bocsátottatok 
a világba, nem is gondokkal teli élet, melynek terhét 
még a ti gyöngéd együttérzéstek sem mindég képes meg-
könnyíteni, n e m e z e k azok, de ezeknél valami nagyobb, 
az egyetlen igazi és feltétlen rossz, a bűn az! 

Semmiként nem menthető az első ember, ki azt 
elkövette, de azért követte el, mert az első asszony arra 
csábította. Gondoljatok Évára és Ádámra, a mint első 
fiók holtteteme mellett térdelnek, míg a másikat Isten 
átka kergeti a kietlen néma földön. Ádám tekinteete a 
bűnnek munkájára esik, mely előtte fekszik, s lelke előtt 
felderülnek annak láthatatlan jövendőbeli gyümölcsei. És 
ha nem mondja szerető tekintetével Évának: »Add vissza 
nékem, hogy Istennek lessem, szerezd vissza lelkem bé-

kéjét, a paradicsom napjait, ártatlanságomat és Isten és 
irányodban való szent szeretetemet* ! Ha mindezt nem 
mondja is, bizonyára Éva maga fogja ezt magának mon-
dani. 0 maga fogja keveselni, ha csak földi vigaszt sze-
rezhet, a nélkül, hogy egyúttal a mennyeit is megnyerje 
férje számára. És miután nem szüntetheti meg azt a 
rosszat, melyet reá hozott, arra kéri és unszolja, fordítsa 
könnytelt szemét a Szabadító felé, Ki az ígéret szerint, 
mindent ismét helyre hoz és Ki által az elesett, de meg-
engesztelt emberiségnek egy második paradicsom ajtai 
nyílnak meg, szebb és dicsőbb annál, melynek kapuját 
a Cherubin lángoló pallossal őrzi ezentúl. Ha ezek Éva 
gondolatai, úgy legyen áldott ő, ha mindjárt Éva is! Ilyen 
szívvel Éva Máriához hasonlít és abban az asszonyban, 
ki a bűn által kárhozatba ejtette a világot, már feltalál-
juk azt a nőt, ki szülötte által megszabadítja azt. íme 
tegyetek ti is úgy, mint neki kellett tennie. Ha egy sincs 
köztetek, ki életében legalább egyszer Éva volt valamely 
férfira nézve, úgy ne legyen köztetek egy sem, ki ne lenne 
Mária, legalább egyre nézve és ismertette meg vele Jézust. 
Látjátok ez a ti feladatotok. Ha ezt nem akarjátok be-
tölteni, akkor el van hibázva életcélotok és ha egész éle-
teteket jótékony intézményeknek szentelitek is; ha az 
emberek mindjárt kiváló asszonynak, diakonissának vagy 
könyörülő testvérnek neveznének is, Isten előtt csak pengő 
érchez vagy zengő cimbalomhoz volnátok hasonlók. De 
hogy akarnátok a Megváltót mással megismertetni, ha 
0 nincs szívetekben. Oh ti aszonyok, kik engem hallgat-
tok, álljatok a kereszt alá, mert ha ezt nem teszitek, soha 
sem sikerül néktek hivatástok hű betöltése. 
(Vége köv.) Szilassy Aladdrné. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Irta dr. Berzevicz?/ 
Albert. Budapest, 1894. Singer és Wolfner kiadása. 108 nagy 8-ad-

rétü lap, ára 80 kr. 

Nagy fonlosságű kulturális kérdéseket tárgyal e füzet-
ben Berzeviczy Albert, volt közoktatásügyi államtitkár. 
Főtárgya a harmadik egyetem, célja annak bebizonyítása, 
hogy egy harmadik állami egyetem felállítása szükséges 
és időszerű. E főkérdéssel kapcsolatban azonban szól a 
felsőbb oktatás ismert két rendszeréről, az egyetemi és a 
főiskolai rendszerről; kiterjeszkedik a felekezeti egyetem 
s közelebbről a debreceni egyetem kérdésére; érinti a 
theologiai karok s név szerint a kolozsvári theol. fakultás 
ügyét; s a jogakadémiák újjászervezésébe is belenyúl. A 
felsőbb oktatás újjászervezésének tehát egész programmja 
olvasható Berzeviczy könyvében, melylyel az általános 
kultura, de közelebbről a protestáns felsőbb oktatás szem-
pontjából is egy kissé részletesebben kell foglalkoznunk. 

A harmadik egyetem kérdésének eddigi fejlődését 
s jelen állását ismerteti először is. Az eszmét Trefort veti 
fel Pozsony javára 1878-ban, de nem sokára Szeged, majd 



Kassa is a versenyző városok sorába l^p. A képviselőház 
közoktatási bizottsága 1885-ben ankétet tart ez ügyben, s 
itt meghívott szakértők többségének véleményével kimon-
datott, hogy részint a budapesti egyetem túltömöttsége. 
részint az ország általános kulturális érdekei szempont-
jából szükséges egy harmadik egyetem létesítése, mely jogi 
bölcsészeti, természettudományi és orvostani karokból 
szervezendő. A theologiai kar kérdése egyelőre függőben 
hagyandó. A jogakadémiák jelenlegi helyzetükben válto-
zatlanul meg nem hagyhatók. A terv azonban részint 
pénzügyi okokból, részint Trefort utódának gróf Csáky 
Albinnak következetes ellenzésén hajótörést szenvedett. E 
közben az 1892-ik évi ref. zsinatban felmerült a Debre-
cenben felállítandó egyetem eszméje minek megvalósí-
tására gyűjtés indíttatott. A millenáris lervezesek rendén 
1893-ban Szeged és Pozsony régebbi törekvésöket fel-
újítva újabb felterjesztésekkel és ajánlatokkal csinálgattak 
hangulatot a harmadik egyetem mellett az ország kormá-
nyánál és képviselőházában. Eötvös b. azonban, ép úgy, 
mint hivatali elődje, most még korainak tartja a harmadik 
egyetemet. 

Ez a kérdés múltja és jelen állása. 
A harmadik egyetem szükségességét szerző az ed-

digi ferde nézpontok (budapesti egyetemünk túlnépessége. 
a versengő városok lokális érdeke stb.) helyett először 
azon általános kulturális szempont alá helyezi, hogy 
Magyarország egyetemek dolgában a^ összes művelt európai 
államok között leghátul áll. Statisztice kimutatja, hogy míg 
Svájcban egy fél millió, Belgiumban. Hollandiában, Dániá-
ban. Svédországban és Norvégiában másfél millió lakosra, 
Olaszországban és Németországban harmadfélre, Ausz-
triában negyedfélre, Franciaországban és Angolországban 
négy és egynegyed millióra, Portugalliában négy és 
háromnegyed millióra s így a külföldön átlag harmadfél 
millió lakosra esik egy egyetem: addig Magyarországon 
(Horvátország nélkül) nyolcadfél millió lakosra jut egy 
egyetem, a mi a felsorolt európai államok átlagszámát 
háromszorosan haladja túl. vagyis az a helyzet, hogy 
Magyarország egyetemek dolgában a legrosszabbúl ellátott 
ország Európa műveltebb államai között. 

A tudományos kultura általános szempontja mellett 
a nemzeti tekintet is sürgeti egy harmadik egyetem fel-
állítását. Helyesen mondja a szerző: ^Nemzetünk szellemi 
életének színvonalát emelni*, szellemi erőit gyarapítani 
s azokat nagy alkotásokra ösztönözni és képesíteni: ezt 
a feladatot tartom én a magyar nemzeti politika legfőbb 
céljának is«. (28. 1) A nemzet szellemi erősítésére pedig 
szerző sokkal alkalmasabbnak tartja a Németországon 
szokásos egyetemi, mint a Franciaországban otthonos szak-
iskolai rendszert. Ezért a mi tudományos életünk fejlesz-
tését szerző attól várja, ha egy új, »hatalmas tűzhelyet 
létesítünk a tanulmány, buvárlat és értelmi haladás szá-
mára mint a hogy Guizot az egyetemeket nevezte. Maga 
Franciaország is közeledik az egyetemi rendszerhez, mert 
belátja, hogy a különböző szakoknak nagyobb főiskolákba 
csoportosítását, a tudományok kölcsöntartása, meg a tudós 

képzésnek és a gyakorlati szakképzésnek szükségképi egye-
sítése megköveteli. Nálunk túlságosan sok a jogi iskola 
és kevés az orvosi kar, minek folytán a jogászokhoz ké-
pest nagyon csekély az orvosnövendékek száma. A pénz-
ügyi szempont a létesítésnek nem képezheti föltétlen aka-
dályát, mert hisz egyetemi célokra aránylag nagyon keveset 
költ a magyar állam. 

Jellegre nézve állami és nem felekezeti egyeteme1 sürget 
a szerző. A felekezeti egyetem eszméjéről azt tartja, hogy 
az nem szerencsés csillagzat alatt született. Elismeri, 
hazánkban a prot egyházaknak törvényes joguk van egye-
tem fölállítására, de e jog érvényesítésére törvényhozási 
intézkedést lát okvetlenül szükségesnek; sőt azt tartja, 
hogy a törvényhozásnak az egyetemek, esetleg az egész fel-
sőbb oktatás ügyét általános törvénynyel kell szabályoz-
nia. Azt is elismeri, hogy a papság magasabb kiképzése 
s esetleg doktori fokozattal való való felruházása és ta-
nárok képzése szempontjából a debreceni egyetem fölállí-
tása a ref. egyházra nézve felekezeti érdekből indokolt, de 
kérdésbe teszi, hogy »vájjon a hazai tanügynek, a tudo-
mány érdekének, a nemzeti érdekeknek jó szolgálatot 
teszünk-e azzal, ha a felekezetek egy soha sem tagadott, de 
eddig talán nem ok nélkül igénybe nem vett jogának buzgó 
érvényesítésével a felekezeti oktatást s tehát vele minden-
esetre a felekezeti szellemet is egy oly térre visz szűk be, a 
hová az eddig hazánkban befogadva nem volt: az egye-
temi oktatás terére« ? Politikai szempontból sem helyes a 
felekezeti egyetem eszméje. A protestáns egyetemet biz-
tosan követni fogja a római katli. egyetem, s bizonyára a 
gör. keleti egyháztól sem lehetne megtagadni, ha kívánná, 
a saját felekezeti egyeteme felállítását. »Kivánatos-e tudo-
mányos szempontból, kérdi a szerző, kivánatos-e politikai 
szempontból, hogy ebben a nemzetiségileg, társadalmilag 
úgy is annyira széttagolt, politikailag még eléggé ösze nem 
forrt országban immár a tudományba is belevitessék a fele-
kezeti s előbb-utóbb a nemzetiségi partikularizmus ? Hogy 
akkor, a mikor minden jel a vallásosság hanyatlására s 
csak a felekezeti szellem erősbödésére mutat, akkor még 
egyetemek alakjában is újabb várak építtessenek a fele-
kezeti szellem s vele a széthúzó törekvések, a szellemi 
elkülönülés, az inkább hatalmi érdekekért, mint tudomá-
nyos igazságokért vivott meddő szellemi harc számára?* 
(79. 1.) Ezért azt ajánlja a debreceni egyetem tervezőinek, 
hogy fontolják meg: »vajjon nem volna-e jobb jelenlegi 
főiskolájuk keretében maradva, jogakadémiájuk fejlesztése 
mellett esetleg a filozófiai szakok számára is egy aka-
démiát létesíteni, mely tanárjelöltjeiket néhány éven át 
képezhetné ? vagy valamelyik egyetem mellett egy inter-
tust állítani fel tanárjelöltjeik számárai a hol egyházi 
felügyelet és vezetés alatt állhatnának* ? (80 1.) 

A harmadik állami egyetem székhely-kérdésében 
szerző Pozsony, Szeged, Kassa, Debrecen városok között 
Pozsonynak ad elsőséget. Szerinte a harmadik egyetem 
Pozsonyba volna felállítandó, Szegednek egy második mű-
egyetemet szán, Debrebrecen részére a filozófiai kar fel-
állítását javasolja. 



Arra a kérdésre, hogy a harmadik egyetem milyen 
1íárokból alakuljon? következőleg felel. A harmadik egye-
tem egyelőre theologiai kar nélkül, jogi, filozófiai, termé-
szettudományi és orvosi fakultásokból alakítandó. A theo-
logiai fakultások szervezésére vonatkozólag pedig azt sür-
geti, hogy a budapesti egyetemen meghagyandó a r. kath. 
theologiai kar; a kolozsvári egyetemen a jelenlegi négy kar 
mellé ötödiknek egy egyesült protestáns állami theologiai 
fakultás volna felállítandó, a harmadik egyetemen, majd 
később, szintén római kath. kart kell szervezni, a gór. 
keleti egyház részére majd idővel vagy Budapesten, vagy 
Kolozsvártt hasonlólag állami theologiai kar létesítendő. 

A harmadik egyetemmel kapcsolatosan a jogakadé-
miák kérdéséről is nyilatkozik s fejtegetésében oda jut, 
hogy elfogadja a jogi államvizsgálatok ügyében nem rég 
benyújtott törvényjavaslat álláspontját, mely a kényszer 
doktorátus megszüntetése mellett szabatosan meghatározza 
a jelentékenyen szigorúbbá tett jogi államvizsgák meg-
tartásának a föltételeit. 

A Pozsonyban felállítandó harmadik egyetem fen-
tartási költségeit körülbelül annyira számítja, mint a 
mennyibe a kolozsvári egyetem kerül; ennek netto-költsége 
most évenként 300,219 frt. Ehhez járulnának a telek-
szerzési, építési és felszerelési költségek, melyek közel egy 
millió frtra mennének. 

Az ily módon szervezendő egyetem ügye a millen-
nium alkalmából legalább az elhatározás stádiumáig volna 
érlelendő. 

V. F. 

B E L F Ö L D . 

A reformátusok konventjéből. 
A konvent nov. 21-iki ülésében az országos lelkészi 

gyámintézet ügye volt a főtárgy. Ezért volt rendkívülileg 
összehíva az egész konvent. 

Széli Kálmán előadó részletesen referál az egyház-
kerületeknek a konventi tervezetre adott véleményéről. 

Dunántúl örömmel fogadja a gyámintézet eszméjét, 
magát a tervezetet is pártolja, kívánja azonban, hogy 
minden özvegy és árva egyenlő segélyben részesüljön s 
hogy a fentartó egyházak évi járuléka szintén egyenlően, 
nevezetesen évenként 12 frtban állapíttassék meg. 

Tiszáninnen bár az eszmét melegen üdvözli, de a 
jelen alakjában nem fogadhatja el. Első sorban is azt 
kéri, hogy a nyugdíjintézet választassék el a gvámintézet-
től s a 25% n e szakíttassék ki nyugdíjintézeti célra. 
Azután az egyenlőség elve szigorüan megtartassék. A gyám-
segélyek már öt év múlva folyósíttassanak. A rendkívüli 
(100 ezer frtos) államsegély egészen a gyámintézetnek 
adassék. A szegény egyházak mentessenek fel a gyám-
intézeti járulékok fizetésétől. A lelkészek tagdíjai évenként 
egyszer, a vizitáció alkalmával szedessenek be. A megyei 
gyámintézetekbe való belépés a lelkészek tetszésére bízassék. 

Tiszántúl a nyugdíjintézet megalkotását a zsinatra 
kívánja bízni. Mellőztessék a 700 frton felüli és aluli meg-
különböztetés, mellőztessék a végkielégítés és mellőztessék 
a temetési segély. A 100 ezer frtos államsegély a gyám-
intézetre fordíttassék. A megyei gyámintézetek hagyassa-
nak meg. Továbbá javasolja, hogy a megyei gyámintézeti 
tagok és tőkék teljes egyesítésével, egyetemes központi 
kormányzattal de vidékenként! kezeléssel, a szerzett jogok 
sértetlen átvállalásával alkottassék meg, oly formán, hogy 
a létező gyámintézeti tőkék egynegyede nyugdíjtőkének, 
háromnegyede gyámtőkének nyilváníttatván, a gyáminté-
zet már 1895. dec. 31-én lépjen életbe, a nyugdíjintézet 
pedig csak akkor, mikor a tőke egy millió frtra emelke-
dik. (Az előadó ezután részletesen ismertette a tiszántúli 
egyházmegyék véleményét is, melyek szintén nagyon szét-
ágazók.) 

Az erdélyi egyházkerület egészben véve elfogadja a 
tervezetet s mindössze néhány csekélyebb fontosságú mó-
dosítást kiván rajta tétetni. 

A dunamelléki egyházkerület miután az egyházme-
gyéktől beérkezett szétágazó, sőt egymással ellentétes véle-
ményekből arról győződött meg, hogy a megkezdett alapon 
megnyugvással fogadható munkálatot nem lehet csinálni; 
indítványozza, hogy a konvent most ne döntsön érdemileg 
a kérdésben, hanem 1895. őszéig engedjen időt az egyház-
kerületeknek és megyéknek, hogy azok még egyszer hozzá-
szólhassanak a tárgyhoz és pedig a kerületenként szer-
kesztendő javaslatok alapján, mi végből ő egy kilenc tagú 
gyámintézeti bizottságot küldött ki javaslattételre. Az 
így készítendő munkálatokból a jövő év őszén tartandó 
rendkívüli konvent csinálja aztán meg az egységes, vég-
leges tervezetet. 

Az előadó, eme rendkívül szétágazó és egymásnak 
ellenmondó véleményekre való tekintetből, azt az alter-
natív javaslatot teszi, hogy vagy dolgozza át a konvent 
illető bizottsága a tervezetet a kerületek észrevételeinek 
lehető figyelembevételével s 1896. január 1-én léptesse 
életbe az intézetet, vagy pedig mondja ki a konvent, hogy 
megnyugvást keltő munkálatra nem lévén kilátása, az 
ügyet a zsinatra appellálja. 

A kérdés felett beható eszmecsere indult meg, 
melyhez először hozzá szólt: 

Gróf Tisza Lajos, ki azt hangsúlyozta, hogy ily 
életbe vágó intézménynél nagyon szükséges, hogy az ér-
dekelt körök többsége megnyugvással fogadja. Ámde a 
kérdés még nincs megérlelve és nincs is kellőleg meg-
értve. Nagyok az ellen mondások és a divergenciák, főként, 
azért, mert legtöbbnyire csak desideriumok jutottak ki-
fejezésre, számítással támogatott kritikák és ellen-terveze-
tek pedig alig merültek fel. Ennélfogva azt ajánlja, hogy 
fogadtassék el a dunamelléki egyházkerület s ennek értel-
mében készítsen minden egyházkerület számításra épített 
tervezetet s a jövő őszi konvent ezekből alkossa meg a 
végleges tervezetet. 

Tisza Kálmán ezt az utat nem tartja célra veze-
tőnek. Az öt kerület külön-külön nehezen fog egy nyomon 

yt> 



haladni. Jobb lesz, ha maga a konvent készíttet a fel-
terjesztett észrevételek lehető figyelembe vételével új ter-
vezetet, azt ismét leküldi a kerületekhez s a jövő őszi 
ülésében végleg megállapítja és 1896. jan. 1-én életbe 
lépteti. 

Gróf Dégenfeld József szintén a mellett van, hogy 
a konvent maga készítsen újabb tervezetet, a kerületek 
észrevételeinek lehető figyelembe vételével. A kerületek 
saját traktusaikkal szemben sem tudnának egy értelemre 
jutni, még kevésbbé egymás között. Úgy látja, hogy leg-
nagyobb resensust a nyugdíjintézetnek a gyámintézettel 
való összekapcsolása okoz; ezt a két dolgot tehát az új 
tervezetben okvetlenül el kellene különíteni egymástól, 
s most csak a gyámintézet szervezetét kellene megal-
kotni. Másfelől meg az oly kívánságokat is viszsza kell 
utasítani, minő pl. az, hogy az egész rendkívüli á'lam-
segély (a 100 ezer frt) a gyámintézetre fordíttassák: mert 
ez a közalapi törvénynyel egyenesen ellenkezik. Ez érte-
lemben határozati javaslatot terjeszt be, mely szerint a 
konvent a beérkezett észrevételek figyelembe vételével a 
rendes konvent idejére (1895 tavaszra) dolgoztassa át 
a tervezetet a tervkészítő bizottság által, az egyházkerü-
letek újabb meghallgatása nélkül, a nyugdíjintézet elkü-
lönítésével. 

Szász Károly bővebben ismerteti és indokolja a 
dunamelléki indítványt. Nagy súlyt fektet arra, hogy a 
kerületek és megyék még egyszer hozzá szólhassanak a 
nagyfontosságú kérdéshez. Fődolog, hogy a sokfelől mutat-
kozó ellenszenv eloszlattassék s a kivánt megnyugvás 
eléressék. Erre egyik alkalmas eszköz, bár ő csak kény-
szerűségből járul hozzá, a nyugdíjintézetnek elkülönítése, 
valamint az is, hogy az újból dolgozandó tervezethez az 
egyházkerületek és egyházmegyék ismét hozzászólhas-
sanak. 

Fejes István szerint az az előzetes kérdés, hogy 
konventileg vagy zsinatileg szerveztessék-e a szóban forgó 
intézet. Ő a zsinati szervezés mellett van. A konvent 
megpróbálta, de nem tudott megnyugvást keltő tervezetet 
csinálni. Lépjen közbe a zsinat, döntsön hatalmi szóval, 
ne húzzuk-halaszszuk tovább a döntést. Egyszer már 
ilyen konventi tervezgetésekkel kerek tíz esztendeig húzó-
dott halasztódott ennek az égető kérdésnek a megoldása. 
Nem szeretné, ha az ismétlődnék. Szervezze a zsinat a 
gyámintézetet. 

Darányi Ignác' az egyházi törvényből demonstrálja, 
hogy a konventnek joga és kötelessége szervezni a gyám-
intézetet; ideje is van rá, mert a kitűzött három év még 
nem járt le. A zsinat összehívása csak ultima ratio. Ezért 
a konventi és nem a zsinati szervezés mellett van és 
pártolja a Dégenfeld indítványát, de azzal a megtoldással, 
hogy a bizottság számszerűleg mutassa ki minden szer-
vezeti rendelkezés értékét és hogy az érdekeltek meg-
nyugtatása végett új tervezet tétessék le az egyházkerü-
letekhez s eshetőleg az egyházmegyékhez is. Beöthy Zsig-
mond hasonló nyilatkozata után 

Báró Bánffy Dezső gyors és végleges megoldást 

sürget. Nem küldené le többször az ügyet sem a kerűi-
tekhez, sem a megyékhez. Ezek már mind nyilatkoztak. 
A Dégenfeld indítványát pártolja a Darányi féle toldás 
nélkül. Hasonló értelemben szólalt fel báró Vay Béla, míg 
Bernáth Elemér Fejessel polemizálva a Dégenfeld indít-
ványának Darányi általi kibővítése mellett nyilatkozott. 

Kovács Albert szerint szintén nincs ideje, hogy zsi-
natra appelláltassék a kérdés, meg lehet azt oldani kon-
ventileg is, a konvent három éves mandatuma sem járt 
még le. Fő dolog az alapos számítás^ Nem barátja a gyors 
megoldásnak sem a Fejes szerinti zsinati parancsszóval, 
sem Bánffy értelmében »erdélyi praxis* szerint. Csinálja 
meg a konvent, jó számítással, a nyugdíjintézet elkülöní-
tésével. a kerületek újabb meghallgatásával. 

A kérdés ekként megvitattatván Tisza Kálmán elnök 
miután konstatálta, hogy a gyámintézet szervezését nem 
zsinatilag, hanem konvent útján kívánja a gyűlés, feltette 
a kérdést, hogy a kerületek meghallgatásával vagy a nél-
kül akarják-e a gyámintézetet szervezni? Felállás útján 
való szavazással a konvent három kivételével az összes 
szavazatokkal (B. Bánffy, gróf Dégeníeld és Bartha Lajos) 
kimondotta, hogy »az egyetemes lelkészi özvegy-árvai 
gyámintézetet elkülönítetten az egyetemes lelkészi\ nyug-
díjintézettől, egyelőre zsinat összehívása nélkül az egyház-
kerületek és egyházmegyék által kifejezett óhajok és kíván-
ságok lehető tekintetbe vételével kívánja létesíteni, úgy 
azonban, hogy az egyetemes gyámintézetre az országos 
közalapból adandó hozzájárulás folytán, az országos köz-
alapnak a törvény 259. §-ában felsorolt céljai s ezek 
között a létesítendő egyetemes nyugdíjintézet is, rövidséget 
ne szenvedjenek. A gyámintézet alapszabály-tervezetének 
ily értelemben leendő átalakításával és a jövő év tavaszán 
tartandó egyetemes konventre beterjesztésével az 1893. 
évi 60. számú konventi határozattal alakított küldöttség 
bizatik meg, melynek tagjai Szász Domokos elnöklete alatt 
Beöthy Zsigmond, Darányi Ignác, Baksay Sándor, Szilassy 
Aladár, gróf Dégenfeld József, Széli Kálmán, Fejes István. 
Bernáth Elemér és Bartha Lajos. A munkálat letétetik az 
egyházkerületekhez és megyékhez, hogy azok még egyszer 
hozzászólhassanak a nagyfontosságú kérdéshez; az újabb 
észrevételek lehető tekintetbe vételével a konvent, a jövő 
év őszén tartandó rendkívüli ülésében fog végleg határozni 
s a gyámintézetet 1896. január 1-én fogja életbe léptetni. 

Ülés végén az iskolaügyi és a közalapi végrehajtó 
bizottság előadói terjesztettek elő némely sürgősebb ügyeket. 

Mitrovics Gyula mint előadó az iskolaügyi bizott-
ság részéről pártolólag beterjeszti a h.-nánási, h.-m.-vásár-
helyi, pápai és sepsiszentgyörgyi gimnáziumok állami 
segélyezésére vonatkozó szerződési tervezeteket, ajánlva 
azoknak megkötését, mit a konvent el is határozott. 

Kenessey Béla közalapi előadó pedig a végrehajtó 
bizottság segélyezési tervezetét mutatta be amaz öt ezer 
forintra vonatkozólag, melyet a f. évi tavaszi konvent a 
rendkívüli államsegélyből kiosztandónak határozott. Három 
egyházkerületből (Dunántúl. Tiszáninnen és Erdély) 21 egy-
ház között mind az öt ezer frt kiosztatott, és pedig akként( 



hogy a tiszáninneni egyházak 880 frtot, az erdélyiek 
1020 Irtot, a dunántúliak pedig 3100 frtot kaptak. 

S ezzel a rendkívüli konvent Kun Bertalan püspök 
imájával bezáratott. 

Dunamelléki 

A lőcsei evangélikus gyülekezet köréből. 
Adalék a belmissziói tevékenység áldásos voltához. 

A lőcsei ev. gyülekezet a legrendezettebbek közé 
tartozik Magyarországon. Áldozatkészségéről, hithűségéről 
és egyháziasságáról fényes bizonyságot tesz igazán szép 
temploma, a mely a város főpiacán az ősrégi városháza 
s a római kath. dóm tőszomszédságában még a 30-as 
években épült s a mult években eszközölt renoválása 
10 ezer frtba került. A gyülekezet külső állapotainak és 
mintaszerűen rendezett anyagi viszonyainak megfelel annak 
belélete is, a melynek positiv evangéliumi irányú fejlesz-
tése és erősítése Dianiska András lelkésznek, JSagg Árpád 
felügyelőnek s a presbyterium buzgóságának az érdeme. 

Figyelemre méltó a derék gyülekezet belmissziói 
munkássága is. E téren 1883-ban a Luther-jubileumi év-
ben a Gusztáv-Adolf nőegyletet alapította s a mult évben 
a gyülekezeti diakoniát szervezte. 

A nőegylet a magyarhoni gyámintézettel s a kül-
földi Gusztáv-Adolf egyesülettel a legszervesebb összefüg-
gésben áll s azokkal hasonló célokat követ a hitsorsosok 
szükségeinek enyhítésében. Segélyez iskolákat, tanítókat, 
özvegyeket; fölszerel templomokat, készít templomi esz-
közöket, s különös figyelmet fordít a szegények és bete-
gek ápolására saját gyülekezetében. A szegények és bete-
gek ápolása végett mult évben a gyülekezeti diakoniát is 
szervezte, a melyet a zsinati törvények is a két prot. 
egyház egyik legfontosabb ügyének mondottak. Gladischefsky 
lelkésznek 1892. dec. 14-én Lőcsén tartott lelkes előadása 
nyerte meg a lőcsei egyházat s annak nőegyletét a diako-
nissza ügynek, s mult év március hava óta Klimó Mártha 
nővér nagy buzgósaggal és ritka feláldozással s már nagy 
áldással működik a gyülekezetben a szegények és betegek 
ápolása és gondozása terén. A lőcsei gyülekezet elnöksé-
gének a Bethesda-diakonisszaintézet elnökségével 1893. 
jan. 10-én kötött szerződése szerint évi 120 frtot fizet a 
gyülekezet a Bethesdának. A diakonia munkássága nép-
szerűvé vált a gyülekezetben, s Mártha nővérnek a presby-
terium. a lelkész s a nőegylet íelügyelete alatt gyakorolt 
önfeláldozó működése a gyülekezet teljes elismerésével 
találkozik. Prichradni (ki 300 frtot adott) és mások ön-
kénytes adományai olyan állapotokat teremtettek, hogy 
a diakonissza eltartása a gyülekezetnek, illetve nőegyleté-
nek ma már alig 7 frtjába kerül. Kívánatos volna, hogy 
a diakoniát Budapest, Pozsony és Lőcse módjára más 
gyülekezetekben is, p. o. Kassán, Miskolcon, Nyíregyházán 
stb. meghonosítanék, de egyúttal gondoskodnánk e nagy 
áldású prot. intézménynek lehető nemzetivé tételéről s 
magyar viszonyainknak megfelelőbb átalakításáról. Lőcse 
példája igazolhatja azt. hogy az a kis költség, a mibe 
az intézmény kerül, korántsem éri fel. azt a nagy áldást, 
a mely annak munkásságát kiséri lépten-nyomon. S mi-
helyt az gyülekezeteinkben gyökeret ver, önmagát fogja 
az fentartani. 

Megemlítjük még. hogy a lőcsei ev. gyülekezetnek 
iskolái is buzgó tanítóikkal jó hírnévnek örvendenek, és 

- hogy igen szép, ritka kéziratokban és lőcsei magyar és 
német Breuer-féle nyomtatványokban gazdag könyvtárral 
bír, a melynek gyarapítása és rendezése körül dr. Veszter 

Lajos törzsorvos valóban önfeláldozó munkásságot fejt ki 
csupa ambícióból, minden díj nélkül. Méltán sorakozik e 
könyvtár a városnak Demkó Kálmán tanár és történetíró 
által rendezett könyv- és levéltára mellé, mely protestáns 
multunkra vonatkozólag sok becses adalékot foglal ma-
gában. Számra nézve ugyan nem, de vagyon és intelli-
gencia tekintetében a protestantismusé az elsőség Lőcsén, 
mely a felvidék összes városai közül kőfalaival, bástyái-
val és Thurzó-korabeli házaival régi jellegét leginkább 
megtartotta. 

S végül még megemlítjük, hogy Lőcse filiáiban is 
buzgó egyházias s anyagilag rendezett viszonyokkal talál-
kozunk, a mi ugyancsak a lelkész buzgóságának s a kül-
földi Gusztáv-Adolf egyletekkel való személyes érintke-
zéseinek és jóakaró információinak az eredménye. Lelkem 
épült azokon, a mit Lőcsén szemeim láttak és füleim 
hallottak! Vajha többi prot. gyülekezeteink életképe is 
ilyen volna! Több buzgóság, nagyobb áldozatkészség, 
élénkebb érdeklődés, s evangéliumibb érzület és gondol-
kozás meghozná a maga gyümölcsét az egyháziasság terén 
a többi gyülekezetekben is! Adja Isten! 

Eperjes, 1894. november 21-én. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

A római k, autonomia és a püspöki kar, 
A kik eddig abban a boldog hitben éltek, hogy a 

pápás püspökök komolyan veszik ama sokszor hangoz-
tatott szavakat, hogy ők is akarják a római kath. autonó-
miát, azokat most teljesen kijózaníthatja az a leleplezés 
számba menő nyilatkozat, melyet báró Eötvös L. kultusz-
miniszter Polonyi Géza interpellációja alkalmából a kép-
viselőház nov. 24-iki ülésében a püspökök magatartásáról 
telt. A nyilatkozat politikai mozzanatát, mely a kormány 
és a magas klérus között nem valami bizalmas viszonyt 
dokumentál, e helyen nem említjük. Csak arra a követ-
kezetlenségre és megbízhatlanságra akarunk rámutatni, 
melvlyel a magas klérus míg nyíltan autonomistának mu-
tatja magát, addig titkon egész erővel azon dolgozik, hogy 
az autonomia létesülését megakadályozza. Ezt a perfid 
eljárást a miniszter okmányszerűleg bebizonyította, a kép-
viselőház s az autonomia minden barátja ámulva és 
boszankodva tapasztalta, hogy a püspöki kar csak játszik 
az autonomia szavával, de megvalósítására távolról sem 
gondol. 

A miniszter érdekes nyilatkozata következőleg hang-
zott: »A római és a gör. kath. egyházak autonómiájának 
életbeléptetése iránt teendő intézkedésekre vonatkozó kér-
dés tárgyában azt felelem, hogy hivatali elődöm a herceg-
prímással egyetértőleg egy kongresszus összehívásában 
állapodott meg. A kongresszus egybehivása céljából tíz 
egyházi és 20 világi egyénből álló előkészítő bizottság 
alakult. E bizottság a következő határozatot hozta: 

»Tekintettel arra, hogy a magyarországi katkolikus 
egyház önkormányzatát szervező gyűlésnek ő cs. és apos-
toli királyi felsége által is legkegyelmesebben megerősített 
és mindeddig érvényben levő választási szabályai vannak, 
annálfogva javasolja a bizottság, hogy a magyarországi, 
tehát az erdélyi részekre is kiterjedő katholikusok önkor-
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mányzatát szervező országos gyűlés ezen szabályzat alap-
ján új választások útján hivassék össze, eloszlatván és 
elháríttatván ezáltal a tanácskozmány folyamán szintén 
kifejezésre jutott azon aggály is, mely a miniszteri meg-
hívóban foglalt s közjogi félreértésekre vezethető ama ki-
tételből támadhatna, mely szerint csak a szűkebb értelem-
ben vett Magyarországról tétetik említés.« 

Másodszor: »A miniszteri meghívó iratban foglalt 
azon kérdésre nézve, hogy »az 187 l-ik évi kongresszus 
munkálata manap mennyiben volna felhasználható* — az 
első pontban körvonalozott javaslatból kifolyólag a bizott-
ság azon véleményben van, hogy az említett kongresszusi 
munkálat felett csakis maga az újólag összejövendő or-
szágos szervező gyűlés lesz hivatva érdemileg és illetékesen 
nyilatkozni. Egyebekben a bizottság azon tiszteletteljes 
óhajtásának ad kifejezést, hogy az összehívandó szervező 
gyűlés tájékozása s ezzel munkája sikerének biztosítása 
végett az 1870/71-iki szervező gyűlés által megalkotott 
és felsőbb helyre felterjesztett szervezeti szabályzatra vonat-
kozólag tüzetesen megjelöltessenek azon pontok, melyek 
ezen gyűlés által esetleg űjabb megfontolás alá lennének 
veendők. Továbbá a bizottság kívánatosnak tartja, hogy 
a magyarországi egyház önkormányzatát szervező gyűlés 
mielőbb összehivassák«. 

Ezen bizottság ülése és ezen elhatározása után rövid 
idővel, a püspöki kar tanácskozmányt tartott és ezen 
tanácskozmányában az autonomia-gyűlésre vonatkozólag 
határozatot hozott. A püspöki konferenciák május 20-iki 
határozata következőleg hangzik: »A tanácskozmány el-
határozza, hogy tegyen a nagyméltóságú püspöki kar 
nevében a bíboros hercegprímás ő eminenciája ő felségé-
nél közvetlenül előterjesztést azon legalázatosabb kére-
lemmel, hogy ne méltóztassék az 1871. évi autonomia-
kongresszus munkálatát jóváhagyni és méltóztassék a 
püspöki karnak megengedni, hogy az akkori választási 
módozattól eltérő tíj módozatot terjeszthessen legfelsőbb 
jóváhagyás alá és végre, hogy ne méltóztassék a legköze-
lebb működött előkészítő bizottságnak tárgyalási jegyző-
könyvét, úgy a mint van, legfelsőbb jóváhagyásban része-
síteni*. 

E határozattal szemben a miniszter kijelenti, hogy 
az autonómia ügye semmivel sem haladt előre. E kérdé-
sekben kikéri a király elhatározását, mert ez az ő kegy-
úri jogaihoz tartozik. 

RÉGISÉGEK. 

Szegedi Kis István »Speeulum Romanorum 
Pontifieum«-a. 

E lap 45. számában Wéber Samu »A pápaság tükre 
a XVI. századból« cím alatt a fent idézett munkát ismer-
teti, ámde igen téves alapokon, midőn azt mondja, hogy 
e mű tudós szerzője »valószínűleg a híres Szegedi Kis 
Istvánnak fia, a könyv megjelenése előtt két évvel, 1582. 

Bázelben írja a bevezetést Kádas Péter ajánlatával, ki 
Kevina város polgára és a szerző tisztelt barátja«. 

A »Speculum Bomanorum Pontificum* cimű, méltán 
nagyhírű és elterjedt munka szerzője nem valószínűleg, 
de minden kétségen kívül maga a reformátor Szegedi Kis 
István, a mint erről a szerző-apa hasonnevű fia által írott 
előszóból bárki is azonnal meggyőződhetik. 

Kádas Péter pedig, kinek az ifjú Szegedi Kis István 
atyja posthumus munkáját 1584. május 2-án ajánlja, 
kevi-i, vagyis rácz-kevei gazdag és tekintélyes polgár, 
Paksi Imrének, az ifjú Szegedi Maecenásának veje. 

Aligha van magyar reformátor által írott theologiai 
munka, mely oly rövid idő alatt annyi kiadást ért és 
külföldön is annyira elterjedt volna, mint a Szegedi Kis 
István »Loci communes* cimű nagy hittani műve és a 
most szóbanforgó munkája. Első kiadása ugyanis 1584-ben 
jelent meg, a nyomtatási hely kitétele nélkül, de bizo-
nyára Bázelben; (ez a ritka kiadás nálam is meg van) 
két év múlva, 1586-ban jött a második (ezt ismerteti 
Wéber); ezután hat esztendőre, 1592-ben a harmadik 
(ennek egy példánya Dobrowszky által 1888-ban hat fo-
rintért volt hirdetve); 1602-ben a negyedik, 1624-ben 
az ötödik, tehát negyven esztendő alatt öt kiadás! 

A birtokomban levő első kiadás 204 sűrűen nyo-
mott nyolcadrét lapból áll; a 140 lap után, de folytató-
lagos számozással külön címlap következik: »Tractatus 
brevis de traditionibus quibusdam pontificum romanorum, 
per quaestiones mira suavitate collectus a Steph. Szege-
dino Pannonio«. Ez önálló szakasz négy részre oszlik: 
az első a keresztyén és pápás egyház közötti különbséget 
tárgyalja, a második a misét, a harmadik a pápás eget 
(de coelo papistico), a negyedik végre a pápások és a 
keresztyének purgatoriumáról szól. 

A derék munkát, melyet a nagy reformátor való-
ban »incredibili accurataque diligentia et mira brevitate* 
írt, meg, ma is nagy élvezettel és tanúsággal lehet olvas-
gatni. 

Révész Kálmán. 

I R O D A L O M . 

** A magyar nemzet története tíz kötetben, 
milleniumi kiadás, képes díszmű a művelt közönség szá-
mára, szerkeszti Szilágyi Sándor, hetenként megjelenő 
30 kros füzetekben kiadj a az Athenaeum. — E fényes 
történelmi vállalatnak immár két, valóban díszes füzete jelent 
meg. Első füzete két önálló s 12 szövegbe nyomott illusz-
trációval van díszítve. Gyönyörű heliogravure Vágó Pálnak 
>A magyarok Kiew előtt* cimű rajza, a többi illusztráció 
pedig részint hazai, részint oroszországi leletek s tájké-
pek reprodukciója. A második füzetet különösen érdekessé 
teszi a legrégibb magyar történeti emlékeink egyik leg-
becsesebbjének, a szent-galleni kódex egy lapjának színes 
kőnyomatban előállított hasonmása, továbbá a nemzeti 



múzeumban őrzött kelta fegyverek sikerült rajza, valamint 
a szövegbe nyomtatott számos csinos metszet. A munka 
első részéhez, a honfoglaláshoz Vaszary Kolos hercegprímás 
irt rövid, tömör, de lendületes »Előszó «-t. Maga a szöveg 
Marcsali Henriktől a honfoglalás előtti időre vonatkozó 
történeti és nyelvészeti kutatások eredményének sikerült fel 
dolgozása. Megragadó képekben domborítja ki az ősidők 
mythicus korszakát és szépen foglalja össze a hagyomány 
és történet igazságait. — Az egész vállalat prospektusát 
minap már ismertettük. Több ezerre menő illusztrációjával, 
színes képmellékleteivel, szövegképeivel, térképeivel, facsimi-
leivei s a történeti festmények reprodukálásával bizonyára 
páratlanul fog állani történelmi irodalmunkban. Más kérdés 
az, hogy a különböző felfogású és irányú történészek által 
irott műnek meglesz-e az egységes szelleme? —• A valóban 
fényes kiállítású nagyszerű vállalat füzetenként 30 krért 
megrendelhető Budapesten az Athenaeumnál (Ferenciek-
tere 3. szám) és bármely hazai könyvkereskedésben. Tíz 
füzet árának előzetes beküldése esetében a füzetek bér-
mentve küldetnek meg. 

** Protestáns új képes naptár 1895. évre .41 -szer 
jelen meg a Franklin-Társulat kiadásában és legifj. Szász 
Károly szerkesztésében ez a legrégibb protestáns naptár. 
Irodalmi részének a tartalma változatos és érdekes; számos 
képtől kisérve adja az év történetét, utána a szépirodalmi 
rész bevezetéseül Vargha Gyula egy hangulatos költe-
ményét : »A gyermek Jézus eltűnése.* Ezt követi Szabolcslta 
Mihálynak csinos elbeszélése, majd a szerkesztőnek legifj. 
Szász Károlynak egy megkapó elbeszélő költeménye: 
»A hitetlen* (melyet szerző a ref. ifjúsági egyesület egyik 
vallásos estélyén olvasott fel) és a híres svéd író Hedenstjerna 
egyik legjobb elbeszélése: »A lelkész karácsoni vendége«. 
Egy csomó apróbb rajz és beszély és végül protestáns 
egyházi és iskolai címtár és a vásárjegyzék képezik a 
naptár többi tartalmát, mely elég változatos és bőséges 
családi olvasmányt nyújt a protestáns középosztály számára, 
Ára mint rendesen 50 kr, megrendelhető a Franklin-Tár-
sulatnál (Budapest, Egyetem u.). 

** Werbőczy István, Hármaskönyve. Az 1894. év 
elején dr. Csiky Kálmán műegyetemi tanár egy beadványa 
alapján a m. t. Akadémia elhatározta, hogy Werbőczy 
Hármaskönyvét újból kiadja — de nem a Csiky által 
javasolt latin-magyar hasábos kiadásban, hanem csak 
magyar szöveggel. Csiky azonban ragaszkodván a két 
szövegű kiadáshoz, most az Akadémia kiadványával 
csaknem egy időben maga is kiadta saját fordításában 
a híres Hármaskönyv-ei, melyet negyven éven át oly 
sajnosan nélkülöztünk a könyvforgalomból. Csiky termetes 
(560 oldalnyi) kötete az Akadémia kötetétől főleg abban 
tér el, hogy közli — hasábosan a magyar szöveggel — 
az eredeti la'in szöveget (az 1517-iki kiadásból) is, így 
akarván a könyvet hasznossá tenni nemcsak fordítás 
gyanánt, hanem mint forrásmunkát, idézetek okáért is. Az 
Akadémia az eredeti szöveget mellőzte, holott annak 
korábbi kiadványai hibásak, egész mondatok belőlük ki-
hagyvák. Csiky most e szempontból is tökéleteset igyekszik 

nyújtani, rekonstruálván az eredeti Werbőczyt a Hármas-
könyv első kiadása alapján. A Hármaskönyv latin-
magyar szövegét magvas előszó és tömör történeti be-
vezetés előzi meg, melyben Werbőczy életét, a Hármas-
könvv történetét, különböző kiadásait és fordításait ismer-
teti a fordító. A lapok alján több fölvilágosító és magyarázó 
jegyzet, a munka végén pedig részletes tárgymutató növeli 
a munka gyakorlati hasznavehetőségét. A fordításról szak-
szerüleg nem szólhatunk, de magyarosság és szabatosság 
tekintetében Csiky a Hármaskönyvben is az a kitűnő 
stvlista, minőnek őt eredeti munkáiból előnyösen ismeri 
a magyar közönség. A jogászközönségnek s e mellett fő-
iskoláink könyvtárainak melegen ajánljuk e nagybecsű 
kiadványt, mely az egyetemi nyomdából került ki és 
5 frtért kapható az Eggenberger-féle könyvkereskedésben 
(Budapest, Ferenciek-tere). 

** Helyzetváltozások a vallásszabadság és felekezet-
nélküliség tekintetéből. Irta dr. Kolozsvári Sándor, egye-
temi ny. r. tanár, egyházkerületi elnökhelyettes és a kolozs-
vári egyházmegye főgondnoka. Az erdélyi egyházkerületi 
papi értekezleten 1894. okt. 1-én tartott felolvasás. Hogy 
a változott viszonyok között diadallal megállhassunk, 
szerző szerint először is a papnövelésre és előkészítésre 
az eddiginél nagyobb gondot kell fordítanunk, magasabb 
tudományos képzettséget és jobb társadalmi neveltséget 
adván papjainknak. Másodszor: a világi elemnek nagyobb 
támogató közreműködést kell kifejteni az egyházban. Har-
madszor az egyházat anyagilag újjá kell szervezni, a lel-
készi fizetéseket megjavítani az állam anyagi támogatá-
sával s a kepe országos megváltásával. — Nem akarunk 
az itt javasolt egyházfejlesztő eszközök célravezetősége 
felől érdemileg nyilatkozni, ily nagy kérdésekről csak inci-
dentaliter szólni helytelennek tartjuk. De azt, hogy immár 
egyházunk világi tagjai is gondolkoznak és tanácsokat 
osztogatnak az egyház belső és külső fejlesztése felől, 
elismerésre méltó dolognak és örvendetes jelenségnek tart-
juk. Vajha minél többen gondolkoznának, tanácskoznának 
s azután minél hamarább cselekednének is anyaszentegy-
házunk felvirágoztatására! Dr. Kolozsvári felolvasása sok 
okos gondolatot és bölcs tanácsot tartalmaz. Érdemes őket 
elolvasni, megszívlelni és követni. 

** Tanítók zsebnaptára az 1895. évre, szer-
keszti György Aladár, Légrády testvérek kiadása, ára 1 frt. 
A szokásos naptári részen kívül nagy gonddal szerkesz-
tett tanügyi, különösen népiskolai közlemények vannak 
benne. A népoktatási törvény jubileuma. Fontosabb mi-
niszteri rendeletek a tanügyben. A népoktatás ügye a 
képviselőházban. A közoktatási miniszter 22-ik jelentése. 
Az új nyugdíjtörvény alkalmazásának szabályozása. A 
tanítók fizetésének rendezése. A tanszermúzeum újjászer-
vezése. Az irófüzetek a népiskolákban. A debreceni tanszer-
kiállítás és a debreceni gyűlések. Az 1893/4-iki tanév 
történetéből. Mind eme tárgyak tömör és szakavatott tan-
ügyi cikkekben vannak feldolgozva és ismertetve. — A 
Naptár többi részében címtár, hasznos- tudnivalók és a 
naptárakban szokásos közlemények és egész évre való 
jegyzék-napló foglaltatnak. — Tanférfiaknak igen haszna-
vehető naptár. Megrendelhető a Légrády testvéreknél Buda-
pest. váczi-körút 78. 



** Emlékbeszéd id. báró Vay Miklós felett. 
Irta Ballagi Géza. Különlenyomat a »Protestáns Szemle* 
1894. évi 7—8. füzetéből. Hornyánszky Viktor nyomása, 
78 lap., ára 60 kr . kapható Trócsányi B. könyvkereske-
désében Sárospatakon. — Ballagi Gézának a mesterileg 
megírt emlékbeszédét, mint a Szemléből jól ismert hatal-
mas munkát melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

** A Pallas Nagy Lexikonának füzetes kiadásá-
ból megjelent 89—92. füzet vagyis a VI. kötet 14. és 15. 
s a V1T. kötet 1. és 2. füzete, szokás szerint igen gazda-
gon illusztrálva. A képmellékletek a következők: A magyar-
országi renaissance 11. és I1T. lapja, Európa térképe I. Napo-
leon idejében, Vas-fedél, szerkezetek, Westinghouse gvors-
fék, Fejérvármegye térképe. Clajton-féle önműködő ürfék. 
Felhőalakok (színnyomat), Felvető gép, Polarizáció-készü-
lékek. Férgek, Magyar festett fabútor (színnyomat), Festő-
növények. Szövegrajz e 4 füzetben mindössze 122 van, 
a jelentékenyebb cikkek közül pedig a következőket tart-
juk külön fölemlítendőknek : Falk Miksa (Sebestyén Gyula), 
Faludi Ferenc (Gulyás István), Fáy András (Négyessy 
László). Fazekas árú (Petrik Lajos), Fedélszerkezet (Fittler 
Kamill és Czakó Adolf), Fegyelmi eljárás (Heil Fausztin), 
Fejérvármegye (Thirring Gusztáv és Hattyufify Dezső), Fék 
(Varga Pál), Fekvő javak és Felebbezés (Heil Fausztin), 
Félfedelesszárnyúak (Vangel Jenő), Felhő és Felhőalakok 
(Róna Zsigmond), Felségiség és Felségjogok (Nagy Ernő), 
Felségsértés (Heil Fausztin), Felsőház (Nagy E.\ Felület 
(Tötössy), Felvetés (Rejtő Sándor), Fémek (E. Illés A.), 
Fenicia. (Erdélyi László), Fénysarkítás és Fénytörés (Tangl), 
Ferenc József (Marcali Henrik), Ferenc-rendiek (Kazacsay), 
Férgek (Daday J.) stb. Jók a theologiai cikkek is, melye-
ket Farkas József kartársunk revíziója mellet Ralogh F , 
Hörk J., Csíkv L., Erdős F., Zoványi J. stb. írják. A Nagy 
Lexikon füzetenként 30 krjával minden könyvkereskedés-
ben kapható. 

#* Protestáns Szemle novemberi számában 
Fö7dvári László befejezi Szegedi Kis István reformátori 
működése a Tiszamelléken című érdekes cikkét; Stromp 
László 11. Pilárik István 17-ik századbeli ev. lelkész viszon-
tagságos teljes életét kezdi ismertetni. Szlávili Mátyás a róm. 
kath egyház és a mai Olaszország cím alatt Bonghi olasz 
publicistának XIII. Leóhoz intézett nyilt levelét ismerteti 
és méltatja. A hazai irodalmi rovatban Fülöp József Bibliai 
elmélkedései, Bocsor Lajos egyháztörténelme, Kolozsvári 
Sándor Helyzetváltozások című felolvasása, továbbá a 
Szilády Áron szerkesztette Irodalomtörténeti közlemények 
és az Athenaeum kiadásában megjelenő és Szilágyi Sándor 
által szerkesztett Magyar nemzet története című képes 
díszmunka vannak ismertetve és méltatva. A füzetet né-
hány német theol. munka ismertetése fejezi be. 

** Magyar írók élete és munkái című füzetes 
vállalatból, melyet a m. t. Akadémia megbízásából Szinnyei 
József ír, megjelent a 28-tft füzet (IV. k. 10. füz.), mely 
a Graffius-Gwóth közötti írókat és műveiket ismerteti. Á 
füzetben ismertetett nevesebb írók: Grátz Mór, Greguss 
Ágost és Gyula, Grünvald Béla, Grynaeus Simon, Guggen-
berger János. Gulyás Lajos, Guzmics Izidor, Günther Antal, 
Gvadányi József. — Az eddig megjent 28 füzet 6771 élet-
rajzot foglal magában; a 10 kötetben megjelenő munka 
100 füzetből fog állani; a füzetek évnegyedenként öt-íves 
füzetekben hagyják el a sajtót. Egy füzet ára 50 kr. Meg-
rendelhető Hornyánszky V. akadémiai könyvárusnál Buda-
pesten (Akadémia bérháza). 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A konvent gyámintézeti bizottsága f. hó 21-én 

a konventi ülések berekesztése után ülést tartott. Elnöknek 
ismét Szász Domokos erdélyi püspököt, előadónak újból 
Széli Kálmán nagyszalontai esperest választotta. Beható 
eszmecsere után megállapodott ama főbb elvekben is, 
melyek szerint a lelkészi gyámintézet tervezetét átdolgozza. 
Ezek között első, mit különben is a konvent kimondott, 
hogy a gyámintézet a nyugdíjintézettől elkülöníttetik. Az 
egyházmegyei gyámintézetek érintetlenül hagyatnak; az 
országos gyámintézetbe való belépés minden lelkészre 
nézve kötelező; a 700 frton aluli és felüli fizetésre ala-
pított kétféle gyámsegély elejtetett ; a tényleges segélyezés 
öt év múlva kezdődik stb. Végül elhatározta, hogy a 
fentebbi vezérelvek szerint újabb számítást csináltat s 
ahhoz képest fogja a tervezetet átdolgozni. A bizottság 
tagjai Szász Domokos elnökön és Széli Kálmán előadón 
kívül: Darányi Ignác, Beöthy Zsigmond, Baksav Sándor, 
Szilassy Aladár, gróf Dégenfeld József, Fejes István, Bernáth 
Elemér és Bartha Lajos konventi tagok. A bizottság fél 
van hatalmazva arra, hogy tanácskozásaiba szakértőket 
is meghívhasson. 

* Gusztáv-Adolf emlékére december 9-én az egye-
temes gyámintézet határozatából a hazai ág. evangélikus 
egyház minden templomában ünnepélyek lesznek a nagy 
hitvédő király születésének 300-ik évfordulója alkalmából. 
Az ünnepélyen rendezendő offertoriumokból alapítványt 
szándékoznak létesíteni a nagy király emlékére. Úgy hall-
juk, hogy a ref. egyház körében is fognak iskolai és tár-
sadalmi ünnepeket rendezni a svéd hithős emlékére. Ez 
alkalomból fölhívjuk az érdeklődők figyelmét Gusztáv Adolf 
amaz életrajzára, melyet 1892-ben Gyurátz Ferenc pápai 
ev. lelkész írt és adott ki, s mely a szerzőnél 1 forint 
80 krért nehánv példányban még kapható. 

* Taneszközök adományozása. A közoktatásügyi 
miniszter a homoki, gör. kath. iskolának 81 frt 50 kr., 
a szuszkó-jobbovicai gör. kath. iskolának 24 frt 87 kr., 
az izsnyétei ev. ref. iskola részére pedig 33 frt 90 kr. 
értékű népiskolai taneszközt adományozott. — Ismételten 
felhívjuk a szegényebb sorsú prot. népiskolák elöljáróságának 
a figyelmét arra a körülményre, hogy a közoktatási mi-
nisztérium a szegényebb iskoláknak, ha kérik, bármikor 
készséggel adományoz, illetőleg engedélyez taneszközöket. 

* A nem állami tanárok nyugdíjintézete, úgy 
halljuk, hogy a jövő évben minden esetre szervezve lesz. 
Az új intézet hatása és működése 1895. január 1-től 
fog számíttatni s akkor fog folyósíttatni az intézet 60 
ezer frtos államsegélye is. A törvény végrehajtására a 
minisztériumban már régebbi időtől fogva folynak az 
előkészületek. Az ügy a minisztérium középiskolai ügy-
osztályától a nyugdíjosztályba tétetett át, főnöke Gömöry 
Oszkár min. tanácsos, gazdája Angyal Gyula m. o. taná-
csos. Az iskola-fentartókboz is elküldetett már a rendelet, 
mely végleges nyilatkozattételre s a felveendő tanárokra 



vonatkozó adatok (fizetés, szolgálati idő stb.) beküldésére 
szólítja fel őket. A szükséges adatok beszolgáltatása után 
először a fentartó testületek és tanárok illetményének 
megállapítása következik, azután az egyes tagok belépése 
s illetményeik befizetése is azonnal kezdetét veheti. 

* A lőcsei gyámintézeti nőegylet, mely az 1883. 
évi Luther-jubileumnak áldásos alkotásaként immár í l - ik 
esztendője gyakorolja itt a haza véghatárán a szeretet 
munkáját: ez idei közgyűlését a reáliskola nagytermé-
ben f. hó 17-én tartotta. Ezt Dianislca András ev. lelkész 
lelkes s a nőegylet céljait híven feltüntető beszéddel nyi-
totta meg, s fölkérte dr. Szlávik Mátyás eperjesi tanárt 
felolvasásának a megtartására. Magyar nyelven tartott s 
az új feladatokat, nemkülönben a nőegyletek szükséges-
ségét és fontos misszióját jelző bevezetése után »Eine 
barmherzige Schwester ím Mittelalter« cím alatt tartotta 
meg alkalmi felolvasását, s Erzsébet thüringiai tartomány-
grófnő élete és szeretetmunkássága kapcsán érdekes pár-
huzamot vont egy prot. diakonissza testvér s egy pápás 
irgalmas nővér között, mely felolvasást a lelkészno, mint 
ügyvivő elnöknő melegen megköszönte. Végül Lomniczi 
Vilmosné fölemelő tényekben és adatokban gazdag titkári 
jelenlését olvasta, a melyet a jelen volt díszes és nagy-
számú közönség lelkes éljenzésekkel fogadott. E jelentés-
ből kiemeljük a következőket: A lőcsei gyámintézeti nő-
egylet tagjainak száma 271, mult évi bevétele tagsági 
díjakból: 182 frt 50 kr., adományokból jótékony és diako-
nissza célokra 321 frt. Alapja 1900 frt, melynek kamatját 
a nőegylet diakonissza, betegek és szegények segélyezésére 
fordítja. A mellett segélyezi a magyarhoni gvámintézet, 
a rozsnyói árvaház s szent edényekkel egyes szegényebb 
gyülekezetek ügyét. E célra, de különösen az egyházköz-
ségi diakonissza intézmény létesítésére és fentartására 
adakoztak Prichradni 0. királyi közjegyző 350 forintot, 
Doleviczényi V. és Schmidt S. 50—50 frtot, egy névtelen 
jótékony özvegy 150 forintot, Topertzer Ö., Höpfner S., 
Bosnyák L. és Doleviczényi A. 20—20 frtot. Lelkes és 
elismerő szavakkal emlékezett meg a jelentés Mártha 
budapesti bethesdai diakonissza testvér önfeláldozó mun-
kásságáról. A betegápolási tagsági díjakból a vagyono-
sabbak részéről 200—250 frt gyűlt be. A lelkész vezetése 
alatt a s.-lelkészszel együtt vasárnapi iskolát is vezet, a 
melyet 70-nél több gyermek látogat. A nőegylet aegise 
alatt a diakonissza intézmény Lőcsén már is népszerűvé 
vált s áldásosnak bizonyult. Ideje volna, hogy Dianiska 
Andor lelkész belmissziói munkásságát a többi nagyobb 
ev. ref. vagy ev. ág. gyülekezetekben is kövessék! 

* A budapesti iparosképző protestáns egylet 
35-ik évi tudósítványa, mely a f. évi nov. 8-án tartott 
rendes közgyűlésen volt előterjesztve, a napokban jelent 
meg. Az egyesület egyike a legrégibb protestáns egyesü-
leteknek. Fejlettsége, ereje, szelleme azonban nem igen 
áll arányban az egyesület tisztes korával és fontos hiva-
tásával. Vagyona a közölt kimutatás szerint, csak 8037 frt 
70 kr., tényleges tagjai között van mintegy 120 iparos 
ifjú és 118 védő tag, ez utóbbiak jobbára a főváros leg-

előkelőbb prot. köreiből. Az egyesület most saját otthon 
építését vette tervbe, sajnos azonban, a szép tervet oly 
közönyösen fogadta a közönség, hogy a mulhatlanul szük-
séges egyesületi ház építésére mindeddig csak 571 frt 
80 kr. folyt be; pedig a székes főváros erre a célra fő-
ként Kovács Zsigmond egyesületi elnök hathatós közben-
járására ingyen telket adott s egyes védő tagok, főként a 
nagyiparosok több ingyenes munkát ajánlottak fel az egye-
sületi ház felépítésére. Az egyesület védő tagja között 
vannak: Barkassy Géza, Burchárd Konrád, Cséry Lajos, 
Darányi Ignác, Gregersen Guldbrand, Győry Elek, Haggen-
macher Henrik, Hegedűs Sándor, Kéler Napoleon, b. Koch-
meister Frigyes, hrcg. Odeschalchi Gyula, báró Podmaniczky 
Frigyes. Szász Károly, Szilassy Aladár, Tisza Kálmán, 
gróf Tisza Lajos, Turóczy Adolf, Zsigmondy Géza stb. 
Az egyesület élén egy 12 tagű igazgató választmány áll, 
melynek tiszteletbeli elnöke Horváth Sándor evang. lelkész, 
elnöke Kovács Zsigmond asztalos-mester a ref. egyház 
kezelő gondnoka, titkár Falvay Antal polg. iskolai igaz-
gató. Az üdvös célú egyesületet melegen ajánljuk prot. 
hitfeleink pártoló figyelmébe, vidéki lelkésztársainkat pedig 
teljes bizalommal fölkérjük, hogy gyülekezetökből a fő-
városba jövő iparos ifjak figyelmét szíveskedjenek az egye-
sületre felhívni. Nagy áldás egy tájékozatlan iparos ifjúra 
nézve, hogy itt a fővárosban oly tapasztalt és jóakaró 
emberekkel jöhet érintkezésbe, minők az iparosképző prot. 
egylet vezérférfiai. 

* Protestáns középiskoláink államsegélye 
1895-re következőleg állapíttatott meg a képviselőház pénz-
ügyi bizottsága által: Nagykőrös (ref. fg.) évi 2000 frtot; 
Csurgó (ref. fg.) 10.600 frt évi és 4-000 frt építési segélyt 
(utóbbi címen kapott már 34.000 frtot); Miskolc (ref. fg.) 
10.000 frt évi és 4000 frt építési segélyt (utóbbi címen 
kapott eddigelé 30.000 frtot); Székely-Udvarhely (ref. fg.) 
2000 frt; Zilah (ref. fg.) 11.000 frt évi segélyt; Szászváros 
(ref. fg.) 10.000 frt évi és 5000 frt építési segélyt (utób-
bira kapott eddig 16.000 frtot); Sepsi-Szt.-György (ref. 
fg.) 12,000 frt évi és 12.000 frt építési segélyt (utóbbira 
kanott eddig 20.000 frtot); Rimaszombat (egyes. prot. fg.) 
1L000 frtot; M.-Sziget (ref. fg.) 10.000 frt évi segélyt; 
Kolozsvár (unit. fg.) 8700 frt évi és 3000 frt építési segélyt 
(utóbbira kapott eddig 9000 frtot); Rozsnyó (ág. ev. fg.) 
11.000 frtot; Selmecbánya (ev. fg) 11.000 frtot; Eperjes 
(ev. fg.) 11000 frt és Nyíregyháza (ev. fg.) 11.000 frt évi 
segélyt; Szarvas (ev. fg.) 3000 frt évi és 3000 frt beruhá-
zási segélyt (utóbbira kapott már 5000 frtot); Mezőtúr 
(ref. fg.) 3000 frtot; Bonyhád (ev. alg.) 2000 frt évi se-
gélyt ; Kisújszállás (ref. fg.) 9000 frt évi és 5000 frt be-
ruházási segélvt: Budapest (ev. fg.) 3000 frtot; Szatmár 
(ref. fg.) 300(5 frtot; Sopron (ev. fg.) 11.400 frt évi és 
5000 frt beruházási segélyt; H.-M.- Vásárhely (ref. fg.) 
8000 frt évi és 15 000 frt építési segélyt; Pápa (ref. fg) 
8000 frt évi és 50G0 frt építési segélyt (utóbbi címen 
kapott eddig 75.000 frtot s az évi segélye is később 
16.000 frt lesz). Beruházási segélyt kapnak továbbá: 
Halas (ref. fg.) 7000 frtot (kapott eddigelé 25.000 frtot; 
Nagy-Enyed (ref. fg.) 3000 frtot és Szász-Sebes (ev. alg.) 
2000 frtot (kapott eddigelé 4000 frtot). 

* Templomszentelés Király-Lehotán. A novem-
ber 4-ére kitűzött király-lehotai templomszentelés, csak 
november 18-án történt meg, mert az orgonát csak most 



állíthatták fel. A szertartást Baltik Frigyes evangélikus 
püspök végezte. Az ünnepen a Lehoczky-családon kívül 
sok evangélikus lelkész jelent meg. Az evangélikus tem-
plom ezelőtt tíz évvel teljesen leégett s azt eddig egy 
fatemplom helyettesítette. A Lehoczky-család ezelőtt öt 
évvel kezdte építtetni az új templomot. Stettka Gyula is-
mert festőművész az oltárra egy nagy képet ajándékozott, 
a mely Krisztus menybemenetelét ábrázolja. 

* Vallásos összejövetelek Budapesten A refor-
mátus ifjúsági egyesület nov. 26-iki zeneestélyén zsúfolá-
sig megtelt az evangélikusok Deák-téri díszterme, a közre-
működők pedig mindannvia derekasan megállták helyüket. 
Volt két szavalat (Katona Ernő és L. Eördögh joghallgatók) 
két soloének (Haypál Benő és Robi esek István), egy hegedű, 
egy zongora és egy cimbalom játék, melyek mind nagy 
tetszésben részesültek. —- Az adventi vallásosesték című 
felolvasási sorozatot a Lónyay-utcai főgimnázium díszter-
mében nov. 28-án Szász Károly püspök nyitja meg és 
Szabó Aladár tart előadást. — A reformátusok közműve-
lődési egyletében dec. 2-án Gáspár István s.-lelkész Gusztáv 
Adolfról tart felolvasást. — A holdutcai iskola termében 
Szabó Aladár, a zuglói templomban Péntek Ferenc veze-
tése alatt nagy közönség jelenlétében szintén megtartattak 
a szokásos vasárnapi, illetve csütörtöki vallásos estélyek. 

* A népoktatás a milléniumi kiállításon. A 
kultuszminiszter felhívta már régebben az összes népok-
tatási intézeteket, hogy vegyenek részt a milléniumi ki-
állításban és ebbeli szándékukat még ez évben jelentsék 
be az illető csoportbiztosoknak. A tanfelügyelőket most 
újabban ismét felszólította a miniszter, hogy • a felügye-
letükre bízott intézeteket szólítsák föl a kiállításra. Egyszer-
smind kinevezte a miniszter csoportbiztosokul a követ-
kezőket : 1. A kisdedóvókra nézve Morlin Emil miniszteri 
titkárt; 2. a felsőbb leányiskolákra, tanítóképzőkre, felső 
nép- és polgári iskolákra nézve Suppán Vilmos áll. fel-
sőbb leányiskolái igazgatót; 3. az elemi iskolákra s ember-
baráti intézetekre nézve György Aladárt; 4. a népokta-
tási intézetek házi, ipari és kézügyességi oktatására SHe-
rényi József iparfelügyelőt; 5. a kereskedelmi szakisko-
lákra Fi 11 inger Károly igazgatót. 

* Rendkívüli segélyek a közalapból. A leg-
utóbbi konvent a rendkívüli államsegélyből kiszakított 
5000 frtot következő egyházak között osztotta ki: A tiszán-
inneni egyházkerületből kapott Abauj-Kér 100, Ládháza 
150, Mád 100, Sakácsi 150, Kolbása 100, Horka 100, 
Szádelő 100, Palló 80 frtot; a dunántúli egyházkerületből 
Magyar-Barlag 400, Zánka 500, Arács 400, Tihany 500. 
B.-Kövesd 400, Litér 400, B.-Udvari 500 frtot; az erdélyi 
egyházkerületből; Gyergvó-Szentmiklós 200, Mező-Újlak 100, 
Szász-Bréte 320, Monó 100, Völcsök 200. Balásfalva 
100 frtot. 

* A britt és külföldi bibliatársaság havi tudó-
sításának (The biblie society monthly reporter, melyet 
dr. Duka Tivadar szívességéből szoktunk kapni) novem-
beri számában Millard Ede, a társaság ausztria-magyar-
országi ügynöke kegyeletes sorokban emlékezik meg König 
Rudolf minap Potsdamban elhunyt budapesti német ref. 

lelkészről. Itt olvassuk továbbá azt a hirt, hogy a társa-
ság a folyó évben két újabb nyelvre fordíttatta le az 
Istenigéjét, s ezzel 321-re emelkedett a társaság biblia-
fordításainak a száma. Az egyik új fordítás az Island 
szigetén lakó panaiete, a másik a brit új-guinea-szigeti 
dobu nyelvre tette át a Szent írás egy-egy részletét. — A 
mi magyar biblia-reviziónkról, fájdalom, még mindig hall-
gat a krónika. Mily üdvös volna pedig, ha most, mikor 
országszerte bizonyos vallási lendület és a biblia-terjesz-
tés iránt is növekvő rokonszenv tapasztalható, a biblia 
javított fordítását adhatnánk a közönség kezébe! 

* Gyászrovat. A sárospataki theol. akadémia hall-
gatói gyászjelentésben tudatják, hogy szeretett pályatársuk, 
Kvrila György negyed éves hittanhallgató, tartalékos 
honvédhadnagy s okleveles jegyző Székudvaron hosszas 
és kínos szenvedés után 28 éves korában jobb létre szen-
derült. Sokat igérő, szép tehetségű convertita volt. Béke 
hamvaira. 

P á l y á z a t . 
A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a büntetőjog, 

jogbölcsészet és bölcsészeti erkölcstan tanszéke megüresed-
vén, e tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. 

A tanszék javadalmazása Kecskemét trvh. város házi 
pénztárából fizetett 1200 frt törzsfizetés, 200 frt lakbér 
és a ö-ik szolgálati évtől a 30-ik szolgálati évig terjedőleg 
a törzsfizetés 5%-át képező s 300 frtig emelkedő ötöd-
éves korpótlék, valamint a tandíjakból és vizsgadíjakból 
egy rendes tanárt megillető osztalék; a megválasztott 
tanár ezen felül a véglegesítéstől számítva jogosult tagja 
a felekezeti tanárok országos nyugdíjintézetének. 

Pályázhatnak mindazok, a kik egyetemi magántanári 
képesítettséggel bírnak, vagy oly jogtudorok, a kik bár 
ily képesítettséggel nem bírnak is, dé egy évi határidőn 
belől a tanszék valamelyik főtárgyából annak megszer-
zésére magukat kötelezik; ellenkező esetben állásukban 
véglegesíttelni nem fognak. 

A megüresedett tanszéket Kecskemét város törvény-
hatósági bizottsági közgyűlése választás útján tölti be. 

A megválasztott tanár köteles lesz tanszékét -1895. 
február 1-én elfoglalni s ez időtől kezdve összes java-
dalmainak élvezetébe lép, de csak egy évi próbaidő, ille-
tőleg a magántanári képesítés megszerzése után fog végle-
gesít te tni. 

Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minősítésü-
ket, esetleges hivatali alkalmaztatásukat és rövid életrajzu-
kat feltüntető pályázati kérvényüket — és pedig ha köz-
szolgálatban állanak, közvetlen felettes hatóságuk útján — 
f. évi december hó 1-éig alólírotthoz, mint a jogakadémiai 
igazgató-tanács elnökéhez nyújtsák be. 

Kecskeméten, 1894, október hó 23-án. 

Dr. Szeless József, 
a jogakadémiai igazgg,tó-íanács 

3—3 elnöke. 
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adventi vallásos esték megkezdésekor. 

A dunamelléki reform, egyházkerület pesti 
theologiai akadémiá jának tanárai e lhatározták 
a folyó évben négy adventi vallásos estét ren-
dezni, megfelelő* felolvasásokkal. 

Pesti reformált egyházunkban már néhány 
év óta megkezdet tük s különböző helyeken s 
a lakokban rendezzük és gyakorol juk ezeket a 
vallásos estéket és felolvasásokat. A hold-utcai 
skót iskolában s az Erzsébet-körút i bérelt ima-
teremben, azok számára, a kik a Kálvin-téri 
templomtól távol is esnek, többnyire kózimun-
kájok által is elfoglalva s az élet és megélhetés 
gondjai által nyomva, a templomot még vasár-
nap délelőtt is csak ri tkán vagy épen nem láto-
ga tha t ják s így az igehirdetéstől, körülményeik 
s viszonyaik által mintegy el vannak z á r v a ; 
számokra, mint a pusztában vándorlóknak eny-
hítő forrást, ezekben a vasá rnap s némely más 
napokon is tar tot t esteli istentiszteletekben nyi-
tottuk meg az Isten igéjének örök és kiapad-
hata t lan forrását. — A míveltebb s a templomba 
is rendesen eljáró közönség számára, itt a gimná-
ziumi t e rmünkben szoktunk, rendesen a téli s 
a böjti időszakban, már nem formaszerű isten-
tiszteletet, hanem vallásos felolvasásokat tartani , 
melyeknek jó — eszméitető és felemelő — hatását 
örömmel tapasztal tuk már csak az azoknak láto-
gatot tságában is nyilvánuló s a társadalom ma-
gasabb ré tegeire is ki ter jedő érdeklődésben. Az 
iparosok számára külön, ismét az if júság szá-
mára külön, az iparos és ifjúsági egyesületek 
ta r tanak hasonló estéket és felolvasásokat, me-
lyek az illetők társadalmi ál lásának, viszonyainak 
s eszmekörének megfelelő tárgysorozat tal s szín-
vonallal bírók ; amott a gyakorlat i élet követel-
ményeinek, emitt az if júság lelkesedése s erköl-
cseinek sőt ízlésének is megfelelő tárgyakkal s 
megfelelő modorban foglalkozva. — Végre a 

Szerkeszt ősig: 
IX. kerület, Pipa-utca 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), 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 . 

Magyar Pro tes táns Irodalmi Társaság által éven-
ként tavaszfélen rendesen az evangélikusok dísz-
te rmében rendezni szokott felolvasások már maga-
sabb egyháztársadalmi s vallásos tá rgyakat ölel-
nek fel s fejtegetnek, egyes, de bizonyos belső 
összefüggésben álló s összefüggésökben egy egé-
szet képező sorozatban. Ezekhez hasonló, de még 
szorosabban vallásos jel legűek aka rnak lenni 
azok a felolvasások is, melyeknek — ezúttal 
négyre te r jedő sorozatát — ma van szerencsém 
megnyitni s az érdeklődő t. közönség elé be-
vezetni. 

Bevezetőül azzal a kérdéssel kivánok rö-
viden foglalkozni : van-e mindezekre ^a sokféle 
felolvasásokra szükség, s van-e valami hasznuk 
s jelesen ennek a theologiai tanárok jelen kezde-
ményének is s nem válnak-e, ennyi sok levén, 
végre fárasztókká, megunot takká — s így leg-
alább is fe les legesekké? 

Vájjon felesleges-e s unot tá válik-e valaha, 
az időről-időre bár gyakran is megújuló, termé-
kenyítő eső, mely a száraz, a szomjas földet nem 
erőszakosan szakgat ja rohamos zuhogásával, ha-
nem állandóan áztatja, puhí t ja s termékenyít i , 
melynek cseppjeiből táplálkoznak a növényeknek 
mind gyökerei, mind levelei, mely a levegőt 
tiszti t j a a felszálló s benne észrevétlenül elve-
gyülő s azt nehézzé és súlyossá tevő porfelhők-
től s közbe-közbe a kisütő nap sugaraival vál-
takozva, derűjével vidámítja a látkört és fényével 
növeszti a tenyészetet s érleli ós zöld, a ranysárga 
és piros színekkel zománcozza s édesekké és 
zamatosakká teszi a gyümölcsöket? 

Ilyen termékenyí tő esőhez, melynek minden 
csöppje a ranynyá válik, hasonlítom én a mi val-
lásos estéinket s felolvasásainkat. Az evangélium 
napja süt rájok s raj tok át, előbb a kegyelem 
jelét muta tva szivárvány színében, aztán puhítva, 
termékenyí tve a talajt, melyre hul lanak s földe-
rítve és megtisztí tva a légkört, mely körül fog, 
melyben vagyunk, élünk és mozgunk. 



Mint Isten léte a te remte t t világ minden-
ségében, úgy határ ta lan és kimerí thetet len az ő 
kijelentése az ember szellemi világában, ő van a 
makro- és a mikrokozmoszban. Nemcsak tör-
vényei kormányozzák, hanem személyes jelenléte 
is á that ja s vezeti mind a két világot. Mint ő 
az egész teremtet tséget , napokat, csillagokat, 
levegőt, ae the r t és ű r t — úgy kijelentése Krisztus 
igéjével — tudományában és életével az Ige 
megtestesülésében hat ja át az ember szellemi 
v i l ágá t ; s ez az á tható erő ép oly határ ta lan 
ós kimerí thetet len, mint Ő maga. Maga az írott 
kijelentés, az Evangélium is (bár János evan-
gélista szerint koránt sem foglalja magában mind-
azokat, a melyeket Jézus mondott és cselekedett), 
legalább nekünk, korlátolt szellemű embereknek, 
így is kimerí thetet len. Majdnem kétezer esz-
tendő óta, az egymást követő nemzedékek milliói 
ós milliói, olvassák, elemezik, magyarázzák, fejte-
getik és hüvelyezik azt a kis könyvecskét, melyet 
bibliának, szorosabban ú j t es tamentumnak s leg-
szorosabban evangél iumnak nevezünk s mindig 
ú ja t és úja t találnak benne, A legnagyobb, leg-
mélyebb és legmagasabb szellemek, a legjobbak 
és a legbölcsebbek s megannyian mind össze-
véve sem merí thet ték ki. Isten, a ki akar ta , Jézus 
a ki mondot ta és cselekedte, Szent Lelke, a ki 
megírat ta, nem is akarta, hogy valaha kimerít-
tessék s minden igében földerí t tessenek annak 
titkai. Örök táplálékul adta azt az emberiségnek, 
hogy annak tanulmánya, vizsgálata, világossága 
soha se fogyjon el s az a r r a való ösztön soha 
se lankadjon meg és feleslegessé ne váljék. Mint 
a hogy a termékenyí tő eső szüntelen megúju-
lása a földnek, úgy az í r ás vizsgálására s 
tanulmányozására a léleknek folyvást és örökre 
szüksége van és lesz. 

Az úgynevezet t igehirdetés, a prédikációban 
s a biblia szövegmagyarázatában, csak egyik 
módja és eszköze ennek, de nem egyetlen s habár 
a legátalánosabb s leginkább hozzájárulható — 
még sem a legfontosabb. Az evangélium szelle-
mét megérteni s elsajátítani, magunkévá tenni 
az által, hogy mi egészen az övéi legyünk, hogy 
levegőnkké váljék, a melyben lélekzünk, elede-
lünkké, a melylyel táplálkozunk, ruháza tunkká , 
a melybe belsőleg öltözködünk, vánkosunkk a, a 
melyre fejünket lehajt juk, mint Jákob a kőre 
a pusztában s a kúttá, melyből magunknak is, 
másoknak is az örök élet italát merí t jük, melyből 
a ki iszik, nem szomjúhozik meg soha: ez az igazi 
ós egy szükséges dolog. Az evangél iumok tartal-
mazzák a Krisztus tudományát — ez a prédi-
káció. De mást, fontosabbat is t a r t a l m a z n a k : a 
Jézus életét — s ez a fő, mert ebben van velünk 
ós az élet, ós pedig úgy a földi, mint az örök 

élet. Az élet pedig nem egyes — habár ma-
gokban is fontos, szent és igaz — tételek ma-
gyarázatából vagy bebizonyításából, hanem az 
evangéliumi léleknek egész é le tünkre s minden 
cselekedetünkre, gondolatunkra, gondolkodás- és 
cse lekvésmódunkra alkalmazásából ós abba tel-
jesen átviteléből áll. Az ember élete peclig — 
s belső élete még inkább mint a külső, nagyon 
változatos, sokféle és sokoldalú. De a Krisztus 
életében és taní tásaiban mindenre van ú tmuta-
tás, csak meg kell keresni s mindenre van példa-
adás, csak követni kell. 

Azok közt a sokféle, ele soha sem elegendő 
utak, módok ós eszközök között, a melyekkel 
élünk — akarnak különféle felolvasásaink s azok 
egyéni hatásai (a mennyit e lérhetünk velők) szol-
gálni némileg. — Mint a kívánatos eső, mely 
számos egyes csöppekből áll s majd itt, majd 
ott öntöz meg egy-egy darab földet, majd egy 
szikkadt agyag- vagy szomjas homokterüle t re , 
majd egy szálas erdőre, vagy hímes mezőre, 
majd televónyre, majd sziklára ömlik : úgy kere-
sünk mi is különböző ta la joka t ; ele mint az eső, 
mind az ég csatornáiból jő — úgy mi is min-
dig abból a mennyei forrásból merí tünk, akár 
m e r r e fordulunk. S épen most, korunkban, nem 
kétszeresen szükséges-e az erkölcsi ós vallásos 
érzések ébren tar tása, sőt élesztése, mikor a 
társadalmi ós családi erkölcsök ismét lazábbakká 
lesznek, s a vallásosság, bár a rajongás, babonák 
és türe lmet lenség tünetei azt é lénkebb színben 
látszanak feltüntetni, de a benső, a valódi vallá-
sosság annál inkább hanyat lóban van ! 

Hadd permetezzen hát a langy ós terméke-
nyítő eső most is, itt is. Kérjük, a Mózes énekével, 
a Lelkek U r á t : Csepegjen mint az eső az én tudo-
mányom., folyjon mint a harmat az én beszédem, 
— mint az eső cseppjei a pázsiton, és mint zápor-
eső a füvön. Szász Károly. 

Reformáció- és deprekátio ünnepi beszéd. 
Elmondatott Eperjesen 1804 okt. 31-én. 

Mélyen tisztelt, kartárs urak! Kedves ifjak! 
Ma épen 377 éve annak, hogy egy egyszerű witten-

bergi augustinus barát által megindíttatott a nagy szellemi 
mozgalom, mely egy űj kort volt hivatva teremteni. 

S az eszmék, melyeket hirdetett, oly fenségesek, 
oly dicsőek valának, hogy meghajoltak előttük nemcsak 
a kor tudósai, a műveltség zászlóvivői, hanem, a mi 
annál sokkal többet jelentett: a hatalom birtokosai, a 
fejedelmek is! 

Igen, az egyszerű barát által hangoztatott elvek: a 
lelkiismeret szabadsága, az Isten előtt való egyenlőség s 
a népek testvéries együvétartozása, e nagy eszmék, meg-
hódították a királyok szíveit, meghódították a népeket, a 
nemzeteket s az emberiség, mint egy álomból ocsúdva 
fel, új életre ébredt! 



Természetes, hogy a fény csak lassan hatol át a 
sűrű sötétségben. A középkor sötétsége pedig sűrű, igen 
sűrű volt. Tudjuk, hogy a nap sugarai bár másodpercen-
ként 42 ezer mértföldet haladnak is, még sem jönnek le 
egy perc alatt a földre; a szellemi világosságnak is, bár 
az is gyorsan terjed mindeneket megvilágító fényével, 
több századra volt szüksége, míg végül keresztül vergő-
dött a nagy-nagy sötétségen s leért a földre! 

Hogy azonban végül leért a földre az égi világos-
ság, pár év alatt nem igen volt ország, a melybe fény-
sugarai be nem hatottak volna. 

Mint a nap sugarai, megvilágította a földet! 
Hódított belterjileg. hódított külterjileg. 
Olyan volt az, mint egy futó láng! Ma itt csap fel. 

holnap amott s rövid időn —- nagy-nagy terjedelmet nyer. 
És bár újra alkonyodni kezdett és bár újra rábo-

rult az éjjel sötétsége az emberiségre, az öreg Európára, 
és bár a tüzet itt-ott eloltani is sikerült; mégis melegített 
az még hamvaiban is, mégis meglátták az emberek az 
egyszer feltűnt világosság fényében az igazságot, a valót, 
s kitűnt, hogy a szellem hatalmát ugyan korlátozni lehet, 
a szellemet magát azonban megölni nem lehet! 

És a vértanuk máglyáinak lángjában is új fényt 
nyert az, és újra hódított. 

Megszorítva is az emberiség áldására lőn. 
A tudomány, a lelkiismeret, a népek szabadsága, 

az állami és egyházi intézmények szabad szelleme, a szabad-
elvűség az ő következménye, az ő hatása, az ő diadala! 

Mert az emberiség végre is belátta, hogy csakis 
ezen az úton boldogulhat! 

És lassan bár, de mégis sikerült visszaterelni a 
sötétség szellemeit, lassan bár. de mégis sikerült legyőzni 
a középkor tudatlanságát, s az ókori embertelenséget. 

Azonban csakis azért, mert folytonosan akadtak, a 
kik magasan lobogtatták a reformáció zászlóját. 

Ennek továbbra is így kell lennie! 
Mert csak így biztosítjuk a reformációt a jövőnek! 
Azon kérdésre tehát: 
Miképen biztosítjuk a reformációt a jövőnek ? 
Mi csak e hárommal felelhetünk : 
1. ha a szellem szabadságait megőrizzük minden 

korlátozó tételek ellen; 
2. ha szeretjük a reformációt, a szellem újító ha-

tását : és 
3. ha küzdeni, kitartóan küzdeni is készek vagyunk 

a szellemi szabadságért! 

I. 

Az emberi gyarlóság természete az, hogy az em-
ber szeret ragaszkodni a megszokotthoz. 

Az űj dolgot is megszokjuk és idegenkedünk a — 
lassanként régivé való újnak — újabbal való felcserélésétől. 

A reformáció tételei újak voltak. De a fejlődő szá-
zadok, fejlődő emberiség mellett — lassacskán ezek is 
régiekké — s bizony-bizony itt-ott elavultakká lettek! 

És íme! kifejlődött a protestantizmusban is, a refor-
máció híveiben is, a régihez való ragaszkodás — az újtól 
való idegenkedés! 

Sőt kifejlődött a protestantizmusban is a hajlam a 
régi betűvel korlátozni akarni az új szellemet, az értelmet! 

Némelyeknél ez egészen természetesnek látszott, mert 
a szabadon teremtő szellemtől, a régit romboló, újat al-
kotó emberi észtől féltették az alapokat. 

De ne féltsék! 
»Mert más fundamentumot senki sem vethet, mint 

a mely egykor vettetett s ez a .lézus Krisztus;« ez pedig 
biztos, és »nincsen senkiben másban idvesség, mert nem 
is adatott emberek között, az ég alatt más név, mely által 
kellene nekünk megtartatnunk; (Ap. csel. 4, 12.) ez nincs 
veszélyeztetve, mert »ég és föld elmúlnak, de az én be-
szédin; el nem múlnak« — mondja az Úr! 

Ne féltsük az alapokat! Az Úr szava teljesen igaz! 
A vallás az ember szívébe van oltva, az el nem pusz-
tulhat! Lényegi sajátsága az az embernek! És bátran 
mondhatjuk: ha ember az ember, akkor Istene is van, 
ha Istene van, vallása is van! 

És a milyen az ember, olyan a vallása! Művelt 
embernek — okos a vallása! A felvilágosodott emberiség 
vallása csakis a szellemi szabadsággal karöltve járó evan-
géliumi protestantismus lehet. 

Őrizzük meg tehát a szellem szabadságát minden 
korlátozó tételek ellen, mert vallásunk csak így lehet 
igazán evangéliumi, mivel az evangélium maga mondja, 
hogy »nem vettük a szolgaság lelkét új rabságra, hanem 
vettük a fiúság lelkét a szabadságra«, s mivel maga a 
nagy apostol is fennen hangoztatja, hogy »a betű megöl, 
lélek az, a mi megelevenít*. 2. Kor. 3, 6. 

De ha megakarjuk őrizni a szellem szabadságát 
minden korlátozó tételek ellen, ez megkívánja tőlünk, hogy 

II. 

Szeressük a reformációt, a szellem újító hatását és 
ne ragaszkodjunk csökönösen mi sem a megszokott, talán 
helytelen formákhoz; hanem szeressük mi is a szellem sza-
badságát, a szabad kutatást, azt az isteni elvet, melyet 
a megváltó öntött kebleinkbe, midőn azt mondotta: »ku-
tassátok az írásokat« és melyet olyan szépen állít lelki 
szemeink elé egy pompás képben, azt mondván: »az új 
bort nem öntik hitvány (régi) tömlőkbe: mert elszaka-
doznak a tömlők és a bor kiomol, a tömlők is elvesznek, 
hanem az új bort új tömlőkbe töltik és mindenik meg-
marad*. Máté 9. v. 17. 

Szeressük a reformációt a szellemujító hatását és mi 
is öntsük az új bort új tömlőbe! 

Szeressük a Krisztust úgy, mint őt nékünk hitünk 
egyedüli kútforrása az eredeti méltóságába visszahelyezett, 
a reformáció által hitünk egyedüli zsinórmértékéül elismert 
szentírás nyújtja. S a régi elavult nézetekkel szemben 
valljuk mi is azt az igazán evangéliumszerű elvet: nem 
a betű Krisztusát, a milyenné fokán az Isten fiát, a vég-
telen szellem tökéletes mását tenni akarják, hanem a 
szellem, az evangélium Krisztusát szeretjük, azt, »a kinél 
vagyon élő vizeknek forrása, azt, a ki azon élctvizet 
nyújtja, a melyből, ha kiivandik, meg nem szomjúhozik 
soha* ! Ján. 4, 14. 

Szóval ragaszkodjunk a lényegeshez, az istenihez, 
az örökhöz, a múlhatatlanhoz; ellenben az embernek 
őrizzük meg az emberi természet által megkívánt fejlő-
dési, átalakulási szabadságát. 

Szeressük a reformációt, a szellemujító hatását és 
vegyük figyelmeztetésül e tekintetben az újabb természet-
tudomány alapján álló bölcsészet ama útbaigazítását, taní-
tását, mely az embernél nem azt tekinti főnek, a mi a 
folytonos anyagcsere mellett folyton változik; hanem azt, 
a mi állandó, a minek önmagában is van becse. 

Az emberi test a folytonos anyagcsere mellett is 
emberi test marad; az emberi szellem és annak lényeges 
sajátságai a folytonos eszmecsere, a folytonos tökéletesbü-
lés, űj eszmékkel való megbarátkozás mellett is emberi 
szellem marad. 



Szeressük ezen új eszméket, hiszen ezek mellett is a 
régiek maradunk: megmarad lelkünk s vele Istenünk s 
azzal az ő egyszülött fia a Jézus Krisztus is! 

ismételve mondom, ezen mi szeretetünk mellett sincs 
okunk félteni az alapokat! 

De igen is itt bizonyodik be Krisztus ama szavá-
nak igazsága: »nem békét hoztam, hanem harcot«. 

Igen, mert azok is, a kik tévednek, azok is, a kik 
a régihez ragaszkodnak, (nem akarnak engedni) a magok 
nézetét védelmezik és hol szellemi, hol pedig, fájdalom 
igen gyakran, fizikai eszközökkel is, harcra kelnek ellenünk! 

III. 
A reformációt tehát csak úgy biztosítjuk a jövőnek, 

ha küzdeni, kitartóan küzdeni is készek vaggunk a szellem 
szabadságáért, a reformációért. 

A szellem szabadságáért kell küzdenünk: küzdjünk 
tehát szellemi fegyverekkel! 

A reformációért, az igéért, a Krisztusért kell küz-
denünk, vegyük tehát figyelmeztetésül a Krisztus szavát: 
»Péter dugjad hüvelyébe azt a kardot! Az én országom 
nem e világból való!« 

Kövessük szavát és legyünk szelidek, mint a galam-
bok és okosak, mint a kigvók! 

Kíméljük tévedezö testvéreinket: ne fizessük a rosz-
szat roszszal, hanem a rosszat győzük le jóval! Inkább mi 
szenvedjünk, tűrjünk, sem hogy általunk szenvedjenek 
mások! Inkább mi hozzunk áldozatot! sem hogy mások-
tól követeljünk ilyet! Hiszen a gyarlóság emberi dolog, 
emberi tulajdonság! Ez szelídítsen bennünket! Inkább 
imádkozzunk érettük: »Uram bocsásd meg nekik, mert 
nem tudják : mit cselekesznek!« 

Tudjunk lemondani, tudjunk várni; várjunk türe-
lemmel, míg a gyermekkorukat élők felserdülnek, míg 
azok, a kik most csak tejjel táplálkoznak, keményebb 
eledelt is képesek megemészteni! 

Ne feledjük el sohasem, hogy Ráchel siralmán túl 
is hangzik a biztatás, hangzik a vigasztaló prófétai szó: 
»Vissza jő az eszme!« Az eszme a koporsóból is kitör 
és eget kér! Ne legyünk tehát kishitűek, s bár talán elle-
nünk fordúl is az egész világ, ne csüggedjünk, csak küzd-
jünk, csak várjunk, csak reméljünk türelmesen! Küzdjünk 
kitartóan! Még egy eszme sem diadalmaskodott küzdelem 
nélkül! Mondjunk le — néha-néha — a jelen előnyeiről, 
a jövő diadaláért, de ne adjuk fel az eszmét sohasem! 
Ne mondjunk le azon hitünkről, hogy végül is diadal-
maskodni fog: a szellem, az eszme! 

íme ez fogja biztosítani a reformációt a jövőnek! 
Mert ha megőrizzük a szellem szabadságát, szeret-

jük annak újító hatását és küzdeni is készek vagyunk 
érette, akkor megteremtjük azt az egyházat, a melyen 
»a pokol kapui sem fognak diadalmaskodhatni!« 

Most pedig erősödjünk meg e munkára, a Krisztus 
érdeméért megtisztulván bűneinktől s újra születvén szelle-
mileg és lélekben vele egyesülvén, hogy így méltó ven-
dégei legyünk ez asztalnak, * méltó harcosai legyünk ama 
nagy, ama szellemi harcnak, melyet a világosság vív a 
sötétség ellen, melyre Krisztus zászlaja alatt indultunk és 
melynek csak egy vége lehet a — diadal! 

* A reformáció emlékünnepe után a tanári kar és az ifjúság 
közösen járult az Úr asztalához. 

I S K O L A Ü G Y . 

A kecskeméti ev. ref. jogakadémia. 
Levél a Szerkesztőhöz. 

I. 
Kecskemét, nov. 28. 

Igen tisztelt Szerkesztő úr! 
Becses lapja f. évi 45. száma a dunamelléki ref. egyház-

kerület közgyűléséről referálván, e referádában a kecskeméti 
jogakadémiáról a következő megjegyzések foglaltatnak: 
»Gsilléry Benő olvasta a kecskeméti jogakadémia állapo-
táról szóló évi jelentést, melyben élénk színekkel festi az 
akadémia tanügyeinek hanyatlott állapotát. Hogy a tanulók 
nagyrészben szegény sorsúak lévén, kenyérkeresetre van-
nak utalva. így történik aztán az, hogy az előadás idejét 
ügyvédi irodában, vagy más elfoglaltságban töltik. Termé-
szetesen a tanulást is elhanyagolják. A közgyűlés megbízza 
az igazgató-tanácsot, hogy tegyen javaslatokat, hogy mi-
ként szüntethetők meg e bajok«. 

Igen tisztelt Szerkesztő úr! Épen hat hete, hogy egy 
súlyos és kínos betegség ágyba döntött. Ez volt oka annak 
is, hogy a jogakadémiáról szóló évi jelentést és egyéb 
ügyeket nem én referáltam az egyházkerületi közgyűlésen. 
Még ma is gyenge egészséggel, de tovább már el nem 
csitítható kötelességérzettel teszem meg, a vezetésem alatt 
álló intézet reputációja érdekében alábbi megjegyzéseimet, 
becses lapja fent idézett referádájának ránk vonatkozó 
passusaira. Nagyon kérem, kegyeskedjék teljesen jogosult 
fél világosító soraimnak becses lapjában helyet engedni. 

Hogy Csilléry Benő kartársam, mint a jogakadémiai 
tanári kar engem helyettesítő küldöttje, minő »élénk« 
színekkel festette az akadémia tanügyeinek »hanyatlott* 
állapotát, azt nem tudom, de azt tudom, hogy az általa 
előterjesztett évi jelentésben, melyet még én szerkesztettem, 
szórói-szóra a következők foglaltatnak: 

»A joghallgató ifjúság leckelátogatási szorgalma és 
colloquiumokbani részvétele, miként a mult, úgy a jelen 
tanévben sem volt kielégítő, mert 52 joghallgató közül, 
kellő szorgalom és colloquium hiánya miatt az első félév-
ben 5; a második félévben 48 közül 15 joghallgató lecke-
könyvének aláírása tagadtatott meg, s az első félévben 13, 
a második félévben 18 joghallgatót volt kénytelen a tanári 
kar leckelátogatási hanyagság miatt fegyelmi büntetések-
kel sújtani. 

E kétségkívül szomorú jelenség valódi okaira — 
melyek a jelen tanévben is fönforogtak — már mult évi 
értesítőnkben s a Főtiszt, egyházkerülethez intézett évi 
jelentésünkben rámutattunk. Ennek orvoslása azonban alig 
volna másképen elérhető, mint hogy szegénysorsú hallga-
tóink magasabb és számosabb ösztöndíjakban részesíttesse-
nek, úgy, hogy ez ösztöndíjakban létfentartásuk eszköze 
megadatván, ne legyenek kénytelenek ügyvédi és más 
irodákban dolgozva, a leckelátogatásokat tömegesen el-
hanyagolni.-!; 

A vizsgálatokról viszont a következőket mondja a 
jelentés: 

»Tartatott összesen G2 vizsga, vagyis 15-el több. 
mint a mult tanévben. A megvizsgáltak közül képesítte-
tett 40, nem képesíttetett 22. 

A nem képesítettek az összes vizsgázóknak 35'4%-át 
képezik, a mi a mult évi 14'8%-hoz képest 20'0%-myí 
visszaesést jelent. 
I^fe,Visszaesés mutatkozik még annyiban is, hogy a 



míg tavaly három joghallgató vizsgázott kitüntetéssel, a 
jelen tanévben egy vizsgázó sem érdemelte ki a kitün-
tetést*. 

A leckelátogatások tömeges elhanyagolásának valódi 
indokait a következőkben tárta fel 1892/93-ik évi jelentésem. 

»E kétségkívül szomorú jelenségnek ha nem is ment-
ségéül, de magyarázatául és némi enyhítéséül szolgálhat 
ama tény, hogy az ifjúság nagyobb mérvű leckemulasz-
tásainak oka nem annyira korhely hanyagságban, vagy 
léha iskolakerülésben keresendő és lelhető fel, hanem sok-
kal inkább azon körülményben, hogy ifjaink legtöbbje 
helybeli szegénysorsú szülőktől származva, önfentartásáról 
— sokszor elaggott szüleinek segélyezéséről — kénytelen 
önmaga gondoskodni s e létfentartás eszközeit részint 
ügyvédi irodákban, részint a városi törvényhatóságnál, 
vagy a törvényszéknél díjnokoskodással beszerezni, a mely 
kényszerű kenyérkereset nagyon természetesen az előadá-
sok pontos látogatásától is elvonja ifjaink közül azokat, a 
kik szorult anyagi helyzetüknél fogva arra utalva vannak; 
a mint hogy erről a fegyelmi vizsgálat folyamán úgy az 
igazgatóság, mint a tanári kar, minden kétséget kizáró 
meggyőződést szerzett magának.« 

Nagyon természetes azonban, hogy e kényszerű 
kenyérkeresetből folyó leckemulasztásokat a tanári kar 
igazoltaknak el nem fogadhatja, s épen ezért az 1892/93-ik 
tanévben 57 hallgató közül az l-ső félévben 14; a Il-ik 
félévben 15; az 1893/94-ik tanévben az 1-ső félévben 52 
közül 5; a Il-ik félévben 48 közül 15 joghallgató lecke-
könyvének aláírását volt kénytelen a kar megtagadni, 
illetőleg felfüggeszteni. 

Hát ezek kétség kívül elvitázhatlan s az egyház-
kerület előtt is az én igazgatóságom ideje, vagyis az 
1891/92-ik tanév óta, tehát már harmadízben, teljes őszinte-
séggel feltárt ténykörülmények. 

De kérdem, lehet-e valamely tanintézet hanyatlott 
állapotára következtetni abból, hogy egyrészt a tanári 
kar a tömeges leckemulasztásokkal szemben teljes szi-
gorral alkalmazza a fegyelmi szabályokat; másrészt pedig 
abból, hogy a visgálatokon egyik tanévben többen buknak 
el mint a másikban ?! 

Én azt hiszem, hogy tanintézetünk állapotát sokkal 
inkább lehetne desolutnak nevezni akkor, ha egyrészt a 
tanári kar megfeledkezve kötelességéről, vétkes hanyag-
sággal hunyna szemet a fegyelmi szabályokba ütköző 
cselekmények fölött; másrészt ha saját bűnét leplezgetve, 
rózsás színű jelentéseket terjesztgetne fel a fentartó testü-
letekhez. 

Viszont, ha a tömeges leckemulasztásokból föltét-
lenül lehetne valamely tanintézet hanyatlott állapotára 
következtetést vonni, akkor Magyarországon a leghanyat-
lottabb. a legdesolutabb állapotban a budapesti tud. egyetem 
jogi kara volna, a hol köztudomásúlag, de a vallás- és 
közokt. minisztérium hivatalos jelentéseiben is konstatál-
tan, a hallgatóknak, 80—90%-a nem jár az előadásokra. Már 
pedig, hogy a budapesti egyetem jogi kara más országok-
ban alig feltalálható virágzásnak ne örvendene, ezt, azt 
hiszem, joggal állítani senki sem fogja. 

Ugyanez áll a vizsgálatokon megbukottak magas %-á t 
illetőleg is. Nem az a tanintézet áll hivatása magaslatán, 
a hol a vizsgázók közül boldog-boldogtalan, készült és ké-
születlen derűre-borúra keresztül bocsájtatik, hanem sokkal 
inkább az, a hol a tanári kar ismerve súlyos kötelessé-
gét, lelkiismeretesen megrostálja a vizsgára jelentkezőket. 

Az utóbbi években, legalább az én igazgatóságom 
ideje, vagyis azóta, a mióta első sorban engem terhel e 
tekintetben a felelősség, nem is talán a vizsgára jelent-
kezőknek csekélyebb készültsége, hanem a vizsgáló bizott-

ságok szigorúbb eljárása okozza a bukottak nagyobb %-át . 
Élénk illusztrációjául szolgál ennek a jogakadémia 1891/92-ik 
évi évkönyve, első, melyet mint igazgató már én szer-
kesztettem, a melyben ide vonatkozólag a következők 
foglaltatnak : 

»A felfüggesztettek és nem képesítettek száma az 
összes vizsgázóknak 23'5%-át képezi. Ez kétségkívül ma-
gas % a tavalyihoz (1890/91. tanévhez) képest, mikor 
az összes vizsgázóknak mindössze 3'5°/0-ka nem képe-
sítetett, de eredménye ez nem annyira a vizsgára jelent-
kezők gyengébb készültségének, mint inkább a vizsgálatok 
színvonalának emelése céljából, a vizsgálatokon céltuda-
tosan alkalmazott nagyobb szigornak. A mely szigornak 
alkalmazását — az indokolatlan túlszigor mellőzésével — 
vizsgá'ó bizottságaink ezentúl is föladatuknak ismerendik*. 

A mint hogy a föntebb közölt adatokból láthatólag 
azóta folyton föladatuknak is ismerték. 

Nincs okom egyébként eltitkolni azt sem, hogy 
e teljesen indokolt nagyobb szigor kifejtését azon korábbi 
és a tanári kar előtt sem ismeretlen szállongó hírek is 
okozták, hogy »mi sem könnyebb, mint a kecskeméti jog-
akadémián letenni a vizsgálatokat.« 

És bár a leghatározottabban tiltakoznom kell min-
den oly felfogás ellen, mely e szállongó hírekből az inté-
zet korábbi vezetése, vagy vizsgáló bizottságainak eljárása 
ellen akarna meg nem engedhető érveket kovácsolni, 
annyi mindenesetre tény, hogy az 1875/76-ik tanév, vagyis 
az akadémiák országos újjászervezése óta (a korábbi idők-
ből adatok most nem állnak rendelkezésemre) az 1891/92-ik 
tanévig a levizsgázottaknak csekély évi százaléka látszólag 
a fenti állításnak ád igazat és a vizsgáló bizottságoknak 
a mostaninál jóval enyhébb eljárásáról tanúskodik. 

A jelzett 16 tanévből ugyanis 10 tanévben a vizs-
gálatokon visszavetettek %~ a 3 5 és 12'5 között ingadozik 
s a 16 év átlaga is csak 12 8°/0, mert 932 vizsgázó 
közül mindössze 119 vettetett vissza; a mi mindenesetre 
csekély percent és a vizsgálatok színvonalának emelését 
méltán tette szükségessé; a mint hogy ezt az elvet a 
fent idézett 1891/92-ik évi jelentés határozottan ki is fejezte 
s a tanári kar azóta következetesen alkalmazza is. 

A tanintézet állapotainak hanyatlására mutat-e tehát, 
egyrészt a vizsgálatok színvonalának céltudatos emelésére, 
másrészt a tömeges leckemulasztások szigorú megtorlására 
irányuló eljárás és nem-e inkább arra, hogy a tanári 
kar kényes és súlyos feladatának teljes magaslatán áll 
s az intézet reputációját a könnyen szárnyra kelő gyanú-
sításoktól minden irányban megoltalmazni igyekszik ? 

Én azt hiszem, hogy e tekintetben igen tisztelt Szer-
kesztő úr is egyetért velem s ebben a reményben jelen 
soraim szives közzétételét kérve,* vagyok kiváló tisztelettel 

Dr. Kovács Pál, 
jogak. igazgató. 

A nagykúnsági evang. ref. gimnáziumok. 
Református fáradságot vett magának, hogy »Az 

alföldi ref tanügy emelkedése« című cikkemnek állítólagos 
tévedéseit helyreigazítsa — mint írja — a három nagy-
kúnsági gimnázium mindegyikének reputációja szempont-
jából, de voltaképen csak Mező-Túr érdekében. Úgy ve-
szem észre, hogy Református abban a hiszemben van, 
hogy én a mezőtúri főgimnáziumról némely dolgokat a 
más két nagykúnsági. főleg a kisújszállási gimnázium elő-

* Készséggel adtunk helyet e tárgyilagos és a jogakadémia 
belsó' életét leplezetlenül feltáró levélnek. Szerk. 



nyére hallgattam el. Ezzel a határozottan kiemelkedő 
intencióval írta meg cikkét. Hát én kijelentem, liogv min-
den irányú tendencia teljesen távol volt tőlem és hogy 
ép úgy föltétlen tisztelője vagyok Mező-Túr kulturális szép 
és eredményes törekvéseinek, mint akár Karcagénak, vagy 
épen Kisújszállásénak. Tisztelet Mező-Túrnak: ez elisme-
rés nemcsak tollamból szaladt ki, hanem szivemben is 
meg van. Cikkemet pártatlan jóakarat sugallta azon ada-
tok után, melyeket részint tapasztalatból, részint a mult 
évi Értesítőkből s egyéb közleményekből szerezhettem. 
És e cikk Mező-Túrra nézve pusztán csak egy kifejezett, 
egészen lényegtelen és egy kifejezetlen tévedést tartalmaz. 
Előbbi az, hogy az állam által elismert tanárok számát 
három helyett négyre teszem. Utóbbi — melyet szintén 
elfogadok, ha már egyszer nekem imputálja Református 
— az, hogy az igazságnak megfelelően nem emeltem ki, 
hogy felszerelés- és taneszközökkel való ellátás tekinteté-
ben Mező-Túr sem hagy fenn semmi kivánni valót. Íme 
Református felvilágosítása után ezt készséggel kifejezem, 
s a felszerelés és taneszközök érdekében hozott áldoza-
tokért kalapot emelek Mező-Túr előtt. 

Reformátusnak többi ú. n. helyreigazítása vagy tel-
jesen felesleges, vagy pedig cikkemmel szemben legalább 
is méltánytalan. Igy én kiemeltem az egyházmegyének és 
kerületnek a nagykúnsági gimnáziumokra vonatkozó köz-
pontosító, egyesítő törekvéseit, melyekből önként követ-
kezik. hogy a ref. főhatóság tanügyi intencióinak azok 
különállása nem felelt meg. Református azonban e tényt 
úgy ígazítja helyre, hogy a főhatóságok óhajtása csak 
azért irányult a központosítás felé. mert fel akarták rázni der-
medtségükből s újabb áldozatokra és a gimnáziumok fej-
lesztésére serkenteni a fentartó testületeket. Ez igazi kígyó-
okoskodás s megbocsát nekem Református, ha én ilyen 
consequentiához nem értek. De jaj volna, ha értene az 
egyház is. ha intézkedéseivel épen azok ellenkezőjét célozná 
elérni. Aztán felemlítettem, hogy a mezőtúri gimn. három-
százados múltja alatt egy jóravaló könyvtárt nem tudott 
gyűjteni, mert bibliothékájának összes állmánya 3718 drb 
s az is kiselejtezésre vár. Azt írja Református, hogy téve-
dek. mert a könyvtár még 1889-ben kiselejteztetett és 
szakszerűen rendeztetett. Ezzel szemben a nevezeti gimn. 
mult 1893/94-ik évi Értesítőjében a 108. lapon szórói-szóra 
a következők olvashatók: »Van a könyvtárban az Érte-
sítőkkel együtt 3718 drb, miután a folyamatban könyv-
tárrendezés a selejtezést szükségessé teszi«. Belátja-e hát 
Református, hogy ha tévedés van a dologban, hogy nem 
én tévedtem? és hogy a könyvtárra vonatkozó állításom 
több a tréfánál, mert íme hiteles adattal igazolom ? 

Azt is irtain, hogy Mező-Túron nincsen külön ének-
es tornatanár s most előáll Református, hogy de bizony 
van, mert mind a kettőt 400 frttal díjazott okleveles 
egyén tanítja, igaz ugyan, hogy az egyik mellesleg kántor, 
a másik meg tanító. Hát ezek külön ének- és torna-
tanárok? és ez helyreigazítása az én cikkemnek? A di-
stinctio, azt hiszem, nemmel felel. Szememre hányja Refor-
mátus, hogy, midőn a kisújszállási főgimnáziumnál alum-
neum tervezéséről szólok, elhallgattam a mezőtúri táp-
intézetet. Hát az igaz, hogy mellesleg fölemlítettem a kis-
újszállási főgimnáziumhoz tervezett konviktusról de ezzel 
távolról sem volt célom Mező-Túrt s az ottani gimnáziumot 
kisebbíteni. Ilyen intenciót már csak a túlbuzgóság magya-
rázhat. ki szavaimból. És ezt a minden igaz ok nélküli mél-
tánytalanságot tovább is követi rajtam, midőn azt írja, 
hogy adataim felsorolásából azon célzat látszik, mintha a 
három nagykűnsági gimnázium egymásnak féltékeny ver-
senytársa lenne, mintha egyiknek fejlődése adta volna 
mega másiknak r oha mos fejlesztésére az impulsust. Ki-

jelentem, hogy távol volt tőlem minden ilyes célzat, és 
ilyet cikkemből kiolvasni csak az tud, a kinek fölhevült 
agyát ez a kérdés élénken foglalkoztatja. Annyi igazság-
gal, mint Református, én is Írhatnám, hogy cikkéből azon 
célzat látszik, mintha Mező-Túrnak akarna csinálni ok, 
idő és alkalom nélküli reklámot. Ez felesleges Mező-Túr 
dicséretes áldozatkészségét ismerjük és előtte meghajlunk. 
Nagyobb bizonyság okáért Református megnyugtatására 
válaszom végére is ide irom azt, a mit valóban érzek : 
Tisztelet Mező-Túrnak! 

Alföldi. 

T Á R C A . 

Az asszony hivatása. 
Beszéd. Monocl Adolftól. Felolvastatott a LoránífTy Zsuzsanna 

nőegylet, alakuló gyűlésén, 

(Folytatás és vége.) 

Nem akarok ez úttal az Ó-Szövetség szent asszo-
nyairól beszélni, kik »hitben haltak meg« a Megváltó 
eljövetele előtt, de »látták Öt messziről és hitük által meg-
vigasztaltattak ;« nem beszélek a buzgó Sáráról, a szelíd 
Rebekáról, a gyöngéd Ráhelről, a vitéz Deboráról, az 
alázatos Rúthról, Elkána gyöngéd feleségéről, az okos 
Abigaelről, a bátor Mizpáről, a hallgatag Sulamitről. 
Maradjunk csak az Uj-Szövetség asszonyai mellett. A 
kereszt alatt találjuk Máriát, hol még meghatóbb, mint a 
bölcsőnél, a mint szó nélkül tűri, hogy lelkét a legiszo-
nyúbb kín mardossa és legmagasztosabb szeretetével, mely-
nél csak is szeretett fiáé magasztosabb, annak áldozatá-
hoz járul, mi által a keresztyén asszony eszményi alakját 
képviseli; ki csak úgy tud segíteni és szeretni, ha szemeit 
Jézus Krisztusra, még pedig a megfeszített Megváltóra 
szegzi. A kereszt alatt találjuk Annát, a jósnőt, a hivő 
asszony mintaképét; ő az elsők egyike, kik dicsőítik a 
templomban, hol éjjel és nappal szolgál Istennek bőjtöléssel 
és imádsággal; azt, kiről vallást tett az öreg Simeon és 
nyolcvannégy éve dacára ifjú erővel beszél róla mindenki 
előtt és hirdeti a Jeruzsálemben bekövetkezendő meg-
váltást. A kereszt alatt találjuk a bethaniai Máriát, a 
magába tért asszonyt; csak egy után vágyik, a mi egyedül 
szükséges és a jobb részt választja; ma csendesen ül az 
Úr lábainál, hogy az élet szavaival táplálja lelkét; holnap 
ép oly csendben drága hamisítatlan nárdussal kenegeti és 
saját hajával törülgeti azokat, mintha mély hódolatának 
és szeretetének nem találna elég jellemző kifejezést. 
A kereszt alatt látjuk Márthát, az ő testvérét, a tevékeny 
asszony mintaképét, a mint egyszer szeretett fitestvérének 
szenteli gondoskodását, máskor imádott Megváltójáért 
fárad; Ót a mindennapi életben szolgálja, Őt hívja segít-
ségül a kétségbeesés napjaiban és Őtet dicsőíti örömében 
a segítség után. A kereszt alatt találjuk ama kanaánbeli 
anyát, a kitartás mintaképét, a mint hitben és megvilágo-
sításban túl tesz az apostolokon, kiknek terhökre van 
kiáltozásával de végre ellenállhatatlan könyörgéseivel az 



Úr hallgatásán, kicsinylésén és látszólagos ellenállásán 
győzedelmeskedik és a várt gyógyításon kívül még a 
legnagyobb dicséretet is kivívja magának, melyet ember 
tőle valaha elnyert: »Asszony, nagy a te hited!« A kereszt 
alatt látjuk a hét ördögtől megszabadított Mária Magdolnát, 
a háladatos asszony mintaképét, a ki bátorsága és szere-
tete által tesz túl az apostolokon; tovább marad a koponya-
hegyen, korábban van már a sírnál mint ők, mindenek közül 
kiválasztatik, hogy előtte jelenjék meg először a sírból 
téltámadott Mester és ő általa hirdettessék először, a fel-
támadásnak boldogító híre azok előtt, kik hivatva vannak 
azt az egész világnak hirdetni. A kereszt alatt találjuk 
Dorkát a jó cselekedetekkel és alamizsnaosztogatással 
bővelkedő jótékony asszony mintaképét, ki, minek utána 
egész életét Joppe szegényeinek szentelte, a sok köny 
által mutatta meg, mely érte omlott, hogy mi volt ő az 
egyháznak és azon ür által, mely utána maradt. Ebben 
a szellemben látjuk Phőbét is, Kenchrea diakonisszáját 
működni, a mint a szentek és kivált az apostolok irányá-
ban a vendégszeretetet gyakorolja és példája által a jövő 
századokban egy sereg más asszonyt buzdít e hivatás 
betöltésére, akár e néven, akár más néven lettek is a 
világ előtt ismeretesek. A kereszt alatt találjuk Priscillát. 
a Krisztust szolgáló nő példányképét, a mint férjével, 
Aquillával versenyez, akár a veszélyek közepette, melyeket 
magára vállal, hogy a pogányoknak megmentsék nagy 
apostolukat, akár a beszélgetésben, melyeknél tisztázódik 
és megerősödik az ékesszóló Apollós hite. És ugyan e 
szellemben teszi Lydia is kockára életét, hogy az apostol-
nak megnyissa házát, a mely egyszerre templommá válto-
zik és központja lesz Philippiben és Macedóniában az 
evangéliumi tevékenységnek. Mit mondjak még? Beszéljek 
arról, milyenek voltak Júlia, Lois, Evodia, Syntika, Mária, 
Persida, Salome, Triphana, Triphosa és még annyian az 
evangéliumi asszonyok közül vagy azok közül, kik ezek 
nyomdokain járlak; mi lett Perpetua, Mónika és Frv 
Erzsébet? A kereszt alatt, a bibliával, azzal a bibliával 
kezében, melynek az Úr és a világ bizonyságtétele szerint 
senki annyit nem köszönhet, mint az asszony; a kereszt 
alatt, kezében a bibliával, így szeretem legjobban látni 
az asszonyt. így van ismét visszaadva az Úrnak, a férfi-
nak; így maga-magához igazán méltó. Mily nemes alá-
rendeltségében, mily méltóságteljes alázatosságában, mily 
erős szelídségében! A mi adományt nyert, mind az em-
beriség szolgálatának szenteli s teszi ezt oly tűzzel, a 
minőt mi férfiak csak szenvedélyeink között ismerünk; 
kényszerít bennünket így azon beismerésre, hogy az, a 
ki megfosztott eredeti szentségünktől száműzetésünk e vilá-
gában, egyúttal az, ki feltünteti előttünk a szentség leg-
kevésbbé elborult képét. 

Oh ti, kik sziveinkben oly könnyen olvastok, enged-
jétek meg, hogy én is olvassak egyszer a tietekében! 
Eleget, talán sokat is beszéltem már hozzátok. Fogadjátok 
el hivatástokat, de Jézus kezéből; vágytok azt betölteni? 
tegyétek, de Jézus keresztje alatt s most kövessetek, ha 
az elvekről az életre térek, hogy megmutassam, miként 

kell e feladatot az élet különböző viszonyai között betöl-
teni és hogy miként lesz a nő, mint leány, mint feleség 
és mint anya valóban a férfi »segítsége, ki hozzá hason-
latos*. Megismertétek az asszony rendeltetését — nézzük 
őt most az életben; ez legyen második beszédem tárgya. 

Itt meg kellene állnom, de nem hagyhatom el e 
helyet anélkül, hogy férfi hallgatóimtól is meg ne kérdez-
zem, hogy e magyarázataim alapján, mint vélekednek az 
asszony hivatásáról. Voltak talán köztük, kik csak nehe-
zen tudták elnyomni a kétely egy mosolyát, a mikor a 
nők korlátoltabb és mégis magasztos hivatási körét meg-
jelöltem, mert — mint valaki megjegyzé — ez őket arra 
inti, hogy nagy elveket kis kötelességekre alkalmazzanak. 
Két ellentétes felfogásból lehet e mosolyt kimagyarázni: 
az egyik az asszonyt ama feladat alá, a másik a fölé helyezi. 

Voltak idők, voltak és vannak népek, melyek előtt 
az első nézet ellen kellene síkra szállnom és a férfiak 
ellenében az asszony méltóságát kellene megvédenem. 
Nemcsak a régi és új idők pogánvai ellenében volna ez 
szükséges, de a keresztyénség kebelén nagygyá lett egy-
némely tudós és erkölcstanító ellenében is. Hogy csak egy 
példát mondjak, Kant, kit az erkölcsi érzés ereje és mély-
ségére nézve a mostani kor egyetlen bölcsésze sem szár-
nyalt túl, ez a Kant, a férfi részére foglalja le a nemes 
erényeket mind: míg a nőnek csak a »szépeket« osztja 
ki, melyek alatt ő bizonyos kellemes, önkéntelenül végzett, 
erőltetést vagy fáradságot nem igénylő erényeket ért. »Ne 
beszéljetek, mondja, az asszonynak tisztéről vagy köteles-
ségéről; ne várjatok tőle áldozatokat vagy önmegtagadást. 
Ha, például vagyonotok egy részét akarjátok feláldozni, 
hogy egy barátotokon segítsetek, ovakodjatok ezt feleség-
tekkel közölni. Miért terhelnétek elméjét oly titokkal, me-
lyet nem bírna elviselni és miért szakítanátok meg vidám 
csacsogását*.1 Mit mondasz ehhez, keresztyén nő? Nem 
sokkal lealacsonyítóbb-e rád nézve ez a Kant által taná-
csolt kímélet, mint a pogányság idejében alárendelt hely-
zetetek volt. Hogy ily büszke és kemény beszédet meg-
cáfoljunk, nem kell a férfit arra emlékeztetnünk, hogy mi 
mindent köszönhet a nőnek, csak arra, hogy mivel tarto-
zik magamagának, kiből az vétetett és mivel Istennek, 
a ki neki őt adta. 

A keresztyénség idejében azonban, Franciaországban 
— és másutt — a jelenkor nézetei szerint, inkább az 
ellenkező felfogástól kell tartanunk. Inkább az asszony 
érdekében fognak tanaimmal szembeszállni; és pedig nem 
az udvariasság egy elavult neme kedvéért — mint ezelőtt 
hatvan évvel — de a most divatos előítéletek rendszerei 
nevében. Majd szememre hányják, hogy azon alárendelt 
helyzetnél fogva, melyet részére kijelöltem, őt lealacso-
nyítom s védtelenül kiszolgáltatom, a helyett, hogy a fér-
fival egyenlővé tenném; hogy oly önmegtagadó életutat 
jelölök ki neki a helyett, hogy felhívnám, hogy egyszer 
már éljen saját magának. Nem, nem! Épen ellenkezőleg, 
saját igazi megbecsültetését és javát szolgálom, mikor 

1 Kant : »Über das Gefühl des Schönen und Erhabenen*. 



arra hívom fel, hogy a teremtés törvényeivel összhangban 
járjon, mert ez minden rendnek, minden békének az első 
feltétele, a teremtményekre nézve. Nem akarom én az 
asszonyt megalázni, még sokkal kevésbbé őt feláldozni, 
mikor azt kívánom tőle, hogy szeretettel és alázattal éljen 
a férfiért, kinek ő az ékessége; ép oly kevéssé alázom 
meg vagy áldozom fel a férfit, kit Isten dicsősége, ha fel-
hívom őt, hogy »Istent testével és lelkével dicsőítse, mert 
azok Istenéi* vagy a milyen kevéssé aláznám meg a 
bolygó csillagot, ha felszólítanám, hogy maradjon a neki 
rendelt úton, mely szerényebb ugyan, de az egyedül biztos 
s a melyen a világegyetem összhangját nem zavarja. Tu 
dom, nagyon is jól tudom, hogy ki alázza meg a nőt, 
vagy ki szolgáltatja ki őt.: a világ, a majd könnyelmű, 
majd elvetemült világ, ez, ki őt hűtlenül oltalmába veszi. 
Ti alacsonyítjátok le és szolgáltatjátok ki őt védtelenül, 
valahányszor önzéstek kielégítésére, s a ti elméletetek 
dicsőségére kiemelitek helyzetéből, melybe Isten helyezte 
és melyben én megakarom tartani. Már le is alacsonyí-
tottátok és kiszolgáltattátok, mikor regényeitekben, szín-
darabjaitokban és társadalmatokban oly magasra emel-
tétek és a férfit, lábaihoz vetettétek, mert az ő rendelte-
tése a férfit segíteni és dicsőségére szolgálni, nem pedig 
elpusztítani és asszonyossá tenni. Sőt még ma is leala-
csonyítjátok és kiszolgáltatjátok, mikor egy más eman-
cipációt kerestek számára, mint a minőt az evangéliumtól 
nyert és esztelenül oly jogokat igényeltek számára, me-
lyek a férfiakat illetik. Mert oly hivatás helyébe, melyet 
be tud tölteni és be kell. hogy töltsön, olyat állíttok 
elébe, melyre képességei nincsenek és melyet nem sza-
bad követelnie. Ugyan micsoda fogalmaitok vannak az 
asszonyról, ha azt hiszitek, hogy hajlandó felcserélni azt 
a csendes dicsőséget., mely egy neki való, jól betöltött 
működési körből sugárzik felé, azért a hiúságért, hogy 
egy idegen, neki nem rendelt körben hajótörést szenvedjen? 
Hogyan hiszitek, hogy kielégíthetné őt az, hogy tökéletlen 
férfi legyen, mikor tökéletes nő lehet? hogy adná fel ter-
mészetes és jogos befolyását azért, hogy hiába kapkodjon 
egy erőltetett és bitorlott befolyás után? Igazán nem 
maradna akkor más hátra, minthogy gyáván panaszkod-
jék a felett, hogy Isten asszonynyá teremtette és maga-
magát csalja meg ezen méltatlan sajnálkozás jogta-
lansága által és az által, hogy megbánás és szégyen-
érzet nélkül elkoldulja a férfiak szokásait, erkölcseit, nevét 
és ruházatát. . . Bizonyos vagyok benne, hogy az asszo-
nyok szivök szerint velem vannak és ha tudott valaki 
mosolyogni, mikor a nő állását, az Isten beszéde alapján 
fejtegettem, ez biztosan nem asszony volt. Mert melyik 
nő nevetett valaha, ki e nevet annak valódi értelme sze-
rint megérdemelte, ha az önmegtagadására és önfeláldo-
zására hivatkoztak ? Ez kenyér, mely éhségüket és víz, 
mely szomjukat oltja. De tovább megyek. Nemcsak a ne-
vére méltó asszony, hanem minden asszony, méltó vagy 
méltatlan, egyformán megindul ezen szivét közelről érintő 
szavakra; a méltó örömében, a méltatlan a szégyen érze-
tében. Ti magatok is, kik őt az általam megjelölt pályá-

ról elcsábítjátok, ti is — valljátok csak be — szivetek 
mélyében nekem adtok igazat. Bármit mondtok pedig, 
ha mindjárt kelletlenül is, be kell ismernetek, hogy kény-
telenek vagytok őt becsülni, ha az én tanácsaimat kö-
veti ; és minden hizelgéstek dacára megvetitek, ha reátok 
hallgat. 

És — merem állítani — hogy azok közül, kik en-
gem hallgattak, a többség mindenesetre, az általam kifej-
tett elveket nemcsak helyeselni, de méltányolni, sőt cso-
dálni fogja. Tanuljátok meg azért e példából is, hogy 
mennyire igaz a Szent-írás beszéde. Mert mit is tettem 
egyebet, mint hogy az Írást vizsgáltam előttetek. Meg-
vallom most, hogy eleinte, mikor az asszony hivatásáról 
kezdtem gondolkozni, ezen eddig kevésbbé tanulmányo-
zott kérdésben igen távol voltam mostani szilárd, biztos 
nézeteimtől. Eltökéltem tehát, hogy a bibliát fogom e tárgy-
ban megkérdezni, általa fogom magamat vezettetni. Midőn 
azonban így kutatni kezdtem annak tizenöt századot fel-
ölelő negyven könyvében, megszégyenülve láttam, hogy 
egyes elszórt megjegyzések helyett — a mint vártam — 
egy tökéletesen kikerekített, egységes tanra bukkantam, 
mely könyvről-könyvre, századról-századra száll, a prófé-
ták kezeiből az apostolokéiba megy át ; hol az első kutató 
csak megjelöli és másnak engedi át további kiépítését. 
Oly tanra, mely legnagyobb csodálkozásra ragadott, a 
mint az általános és mély tudatlanság köréből, bölcsesége, 
teljessége s e mellett egyszerűsége és tisztasága által elő-
ragyog és minél inkább gondolkoztam felette, e csodálat 
csak annál inkább növekedett. Mert mindez csak foko-
zatosan tűnt fel előttem; az asszony hivatásköre a Szent-
írásban, mely eleinte oly korlátoltnak látszott, minden 
lépésnél inkább-inkább tágult. Igaz, hogy eleinte keresni 
kell a nőt a bibliában, de ha egyszer megtaláltuk az ő 
állását, ez ép oly áldásos, mint dicsőségesnek tűnik tel 
előttünk. S még ezen körülményben is rejlett, rám nézve, 
egy tanúság: az t. i., hogy a nő az életben is, mint az 
írásban, legyen nagy, de elrejtve mások szeme elől. Bátran 
mondhatom, hogy minden vallás és minden rendszer 
közül egyedül a Szent-írás ismerte fel és értette meg 
igazán az asszony természetét. Egyedül ő áll az arany 
középúton úgy a déli és a germán népek ellentétes né-
zetei között, melynek egy része az asszonyt a férfi rab-
szolgájává alacsonyítja le, míg a másik a férfi sorsának 
urává teszi őt. Csak az írás kiméli meg a nőt, úgy a 
szomorú lealacsonyítástól, mint a túlzott hódolattól. Az 
által, hogy oly igazságokat hozott egymással kapcsolatba, 
melyekben a világ csak ellenmondásokat, talál, oly állást 
biztosít a biblia az asszonynak, mely annál nemesebb, 
minél önmegtagadóbb és csak azért kívánja tőle a hall-
gatást, hogy annál biztosabban visszahelyezhesse minden 
eredeti jogaiban. 

Ismerjétek hát meg, ti férfiak, milyen kincsetek van 
a bibliában. Ostromoljátok kérdésekkel, hogy láthassátok 
azt a fényt, melylyel még oly tárgyakat is megvilágosít, 
melyek szorosan véve nem látszanak feladatai közé tar-
tozni. Kérdezzétek meg ti a gondolkozás emberei, ha 



ugyan büszkeségtek megengedi, kutassatok ti bölcsek, 
vájjon az evangélium termékeny mélyében nem találná-
tok-e újabb kinyilatkoztatásokat a Teremtő tervei felől 
és a teremtmények hivatásáról; vájjon nem lelnétek-e 
meg végre megfejtését sok oly talánynak, mely a világ 
bölcseinek annyi gondot okozott hiába. Kérdezzétek meg, 
óh ti férfiai a tudománynak s tanuljátok meg, vájjon ez 
a mi vén földünk, a melyre vonatkozólag csak egy mé-
lyebbre való lelkiismeretes kutatásra volt szükség, hogy 
teljesen igazolva legyen a biblia teremtés története, s ezzel 
megsemmisüljön az a régebbi tudományos elmélet, a me-
lyet oly biztossággal állítottak vele szembe; tanuljátok 
meg — mondom — hogy ez a mi vén földünk nem mond-
hat-e Cuvier szellemének — egy egész sereg oly titkot, 
a melyek igazolnák a Mindenható által megvilágosított 
Mózes előadását. Kérdezzétek meg óh ti írók és tanuljá-
tok meg, vájjon a költészetnek ama magas röpte, a leírá-
soknak ama természethüsége, az elbeszéléseknek amaz 
élethelyessége, azok az egyszerű és mégis oly csattanós 
bizonyítékok, melyeknek utánzása a legnagyobb íróknak 
is dicsőségére vált a nélkül, hogy azzal hízeleghettek volna 
maguknak, hogy valaha elérhették; kérdjétek meg őt, vájjon 
nem rejti-e magába ama hatalmas erőt, a mely a mi 
éretlen, kapkodó, sikamlós, tisztátalan, halva született 
irodalmi irányunkat ujjá szülheti ? Kérdjétek meg1 óh ti 
államférfiak és tudjátok meg, vájjon az az isteni alkot-
mányszerkezet, a mely az újabb törvényhozásnak mintául 
szolgált és Európa mostani erkölcsi állapotát megterem-
tette, kérdezzétek meg, vájjon nem rejt-e, a mi büszke 
századunk részére, titkos redőiben még számos ismeretlen 
újítást, s vájjon nem taníthatná-e meg az államok kor-
mányait, hogy a legkevesebb, a mit az evangéliumért tehet-
nek az, ha neki, minden szabadság szülőanyjának, a teljes 
szabadságot megadják. De ha a Szent-Írás annyira gaz-
dag tanúságokban oly tárgyak tekintetében, a melyekkel 
foglalkozni alig látszik, mennyivel több mondani valója van 
arról, a mi tulajdonképeni tere és a mi mindnyájunkra 
nézve »amaz egy szükséges dolog«! Oh kérve kérlek ben-
neteket, tudakozódjatok mindenek előtt lelkiüdvösségtek felől, 
tudakozódjatok a bün és a megbocsátás, az élet és a halál, 
a jó és a gonosz, a menny és a pokol felől; s akkor 
be fogjátok látni, hogy amaz egyedüli hely, a hol az asz-
szony feladatát betöltheti, egyúttal az is, a hol ti magatok 
a kegyelmet, a békességet és az életet feltalálhatjátok — a 
kereszt alatt — a kereszt alatt mi mindnyájan, mint egy 
szív és egy lélek! 

A kereszt alatt, hogy éljünk, a kereszt alatt, hogy 
meghaljunk, a kereszt alatt, hogy az ítélet ama nagy 
napján megálljunk. S boldog majdan csak az lehet, a ki 
Abban, Ki biránk less, egyúttal felismeri Azt, a ki Meg-
váltónk volt! 

Szilassy Aladárné. 

Szegények gondozása az ókorban. 
A reformátusok budapesti közművelődési egyesületében tartott 

felolvasás. 

Tisztelt közönség! Közművelődési és betegsegélyző 
egyesületünk ez első felolvasó estélyén néhány vonásban 
ismertetni akarom, hogy miként gondoskodtak az ókorban 
a szegényekről és szűkölködőkről. 

Nem régen egy templom-felavatási ünnepélyen vettem 
részt, mely lelkemre felemelő hatással volt. Midőn meg-
láttam a teljes díszben pompázó templomot, égfelé emel-
kedő csinos tornyával, mellette az újra épített paplakot 
csinos kertté alakított udvarával: önkénytelenül is eszembe 
jutottak Pál apostolnak eme szavai: »a régiek elmultak, 
íme mindenek megújultak«. Megújult a templom, megújult 
az egyház külseje, sőt a buzgó fiatal lelkipásztor tevékeny-
sége folytán újulni kezd a benső egyházi élet is. Bármerre 
néztem, mindenütt fejlődést, tevékenységet, életet tapasz-
taltam. Majd hallottam a templomban egyházunk főpászto-
rának szívreható, lélekemelő beszédét; hallottam fejtegetni 
az emberiség nemesebb, szellemi természetét, magasabb 
rendeltetését, mely a teremtő által belé oltott tökéletese-
dési vágyból kifolyólag ellenállhatatlanul ösztönzi az előre-
haladásban többről-többre, ismeretről-ismeretre, nyereség-
ről-nyereségre. Kétségen kívül ennek a magasabbra törek-
vésnek, a tökélesedés utáni vágynak köszönhetünk minden 
szépet, nagyot és jót, mit nemünk évkönyvei szerint az 
emberiség kezdettől fogva létrehozott. Ennek az előre-
törekvésnek köszönhetjük, hogy az emberiség nyomról-
nyomra, századról-századra fejlődik; életmódjában, ipará-
ban, foglalkozásában és még szokásában is folytonosan 
újít, változtat, annyira, hogy ha valaki csak két századnyi 
síri álomból felébredve visszatérne az élők közé, alig 
találhatná fel magát az új viszonyok között. Gondoljuk 
csak meg, hogy mennyi új találmánynyal gazdagodott az 
emberiség csak a legközelebbi időben is, miről atyáinknak 
fogalmuk sem volt. Gőz és villany csak a legutóbbi 10 év 
alatt is oly átalakulásokat eredményezett, melyek napjaink-
nak arculatát teljesen megváltoztatták. Hát még hogyha 
a szeretet munkáira gondolunk, mely itt betegsegélyző-
intézeteket, amott segélyző-egyleteket, egy helyt menházakat, 
máshelyt közművelődési intézeteket emel nemzeti és fele-
kezeti különbség nélkül, s mindezek által a testvériség, 
szabadság és egyenlőség útját egyengeti: ha mindezeket 
meggondoljuk, bizonyos önérzettel ismételhetjük az apostol 
szavait: »a régiek elmultak, íme mindenek megújultak«. 

Az emberiség fejlődésével, műveltségi állapotával 
mindig lépést tartott a vallás is, mert a vallás eleitől 
fogva a leghívebb kifejezése volt az ember erkölcsi és 
műveltségi állapotának. Ezt bizonyítja az egymást felváltó 
vallások egész története. Minthogy vallása eleitől fogva 
minden népnek és minden embernek volt, természetes, 
hogy az az ember műveltségi állapotával mindig a leg-
szorosabb összefüggésben állott. Kezdetben a legdurvább 
formában, egy fának, kőnek vagy állatnak imádásában 
nyilvánult. Majd midőn az emberiség lassanként fejlődni, 
művelődni kezdett, a nap, hold és csillagok képezték imá-
dásának tárgyát. A vallásnak ezt a formáját később az 
emberek, hősök és félistenek tiszlelete váltotta fel, mely 
főleg a görögök és rómaiak vallásában nyert művészi ki-
fejezést. A zsidó nép azonban, mely sok tekintetben jog-
gal nevezte magát Isten választott népének, szakított a 
természet istenítésével s az ebből folyó bálványimádással. 
A zsidó nép jutott először az Isten egységének gondola-
tára, kit Jehovának nevezett, szellemi láthatatlan való-
ságnak hitt, de a kiről azt tartotta, hogy egy hatalmas 
bosszúálló Űr, s ki épen ezért nem szeretetet, hanem csak 



félelmet ébresztett maga iránt az emberekben. Végre be-
következett az időknek teljessége. Megváltónk tanításában 
egy új valláshoz jutott az emberiség, mely azt hirdeti, hogy 
Isten nemcsak a legtökéletesebb szellemi valóság, nemcsak 
a mi teremtőnk, hanem megtartó és gondviselő édes atyánk 
is, ki irányunkban szeretetet és irgalmasságot tanúsít és 
szent fia életében példát adott nekünk a könyörülő szeretet 
gyakorlására. Ez a felfogás nemcsak a vallás formáját 
változtatta meg, hanem az egész világot átalakította külső-
leg és belsőleg. 

Ha van valami, mi a keresztyénséget erkölcsi tekin-
tetben lényegesen megkülönbözteti a többi vallásoktól és 
azok fölé emeli, úgy az nem más, mint a szeretet, azon 
erkölcsi érdeklődés mások iránt, a léleknek az a szelíd-
sége, mely nem számít és nem ítél, hanem megbocsát. 
A szeretet és ennek gyakorlása eleitől fogva a keresztyén-
ségnek egyik legjellemzőbb sajátsága volt. Ez volt azon 
kapocs, mely a Krisztus híveit egy nagy családba össze-
foglalta, melynek minden egyes tagja úgy gondolkozás-
módjára nézve, mint cselekvésében a kímélet és gyöngéd-
ség, egy szóval a szeretet lelke által vezéreltetett. Pál apostol 
egy urától elszökött rabszolgát, kit római fogságában 
megtérített, a maga szívének nevezte, s midőn érdekében 
levelet írt korábbi urához, kihez őt visszaküldé, azon 
reményének ad kifejezést, hogy többé nem fogja rabszol-
gájának tekinteni, hanem testvérének az Úrban. S álta-
lában minden levelében hangsúlyozza, hogy egymást sze-
retni szent kötelesség, s különösen az erőseket, társadalmi 
állásuknál fogva hatalmasokat nem mulasztja el figyelmez-
tetni, hogy a gyengék irányában kímélettel és gyöngéd-
séggel viseltessenek. Embertársaink lelkiismeretét szentnek 
tartani, semmi olyat nem tenni, a mi nekik fájdalmat, 
erkölcsi vagy anyagi kárt okozhatna, szóval és tettel egy 
más erkölcsi épülésére törekedni, hogy úgy a keresztyének 
gyülekezete egy szent család legyen, melyben mindegyik 
kezet nyújt a másiknak a szeretetben, ez képezi általában 
az újtestamentomi iratoknak alaphangiát, s ez az az esz-
ményi társadalom, melyet az újtestamentum mint ideált 
tűzött ki, melyet a földi viszonyok által megengedhető 
mértékben létesíteni legfőbb társadalmi kötelessége minden 
keresztyén embernek. 

És az első keresztyének, mindjárt Üdvözítőnk menybe-
menetele után, a mint egyházközséggé szervezkedtek, ezt 
az eszményi társadalmat igyekeztek is megvalósítani. A 
pogányok irigységgel tekintettek ez új, eddig soha nem 
látott jelenségre, melyek a szeretetnek azon számos té-
nyeire, melyek a keresztyének gyülekezeteiben oly gyorsan 
meghonosodtak, midőn a szegényeket, elhagyottakat és 
betegeket felkarolták, s mindenkin, még ellenségeiken is 
segíteni igyekeztek. Megkísértették ezt a pogányok is 
utánozni, különösen Julián császár idejében, ki a ke-
resztyénség helyébe a régi pogány vallást akarta vissza-
állítani. •— Nem szűnt meg buzdítani híveit, hogy ne 
hagyjanak elmenni segély nélkül egy szegényt se, mert 
szégyen az, hogy a galileusok — a mint a keresztyé-
neket nevezte — az idegen koldust is eltartják, a görö-
gök a magukét sem. De ez a törekvés csak hiába 
való kísérlet maradt, mert a pogány vallásban épen az 
hiányzott, mi a könyörületességnek alapját képezi — a 
szeretet. Hiányzott a pogány vallásokban Istenről azon 
felfogás, mely szerint ő a bűnös embereket atyai szere-
tetből kegyelmébe fogadja, s hiányzott ezen felfogásból 
folyó meggyőződés, hogy az embernek embertársa irányá-
ban teljes odaadással, figyelemmel és gyöngédséggel kell 
viseltetni; igen, mert a könyörülő szeretet és annak gya-
korlása mindig együtt jár az Istenről való helyes felfo-
gással. Joggal mondhatta tehát Jézus a szeretet parancsát 

új parancsnak, mert valóban új volt, melyet a régi pogány 
világ nem ismert. Ezzel azonban nem azt mondjuk, mintha 
a könyörületesség teljesen ismeretlen erény lett volna, 
mert az ösztönszerű részvétnek egyes nyilvánításaival 
találkozunk az ókorban is. A koldusokat könyöradomány-
ban részesíteni szokásban volt akkor is, midőn azon gon-
dolat, hogy a koldusok az isteneknek különös oltalma 
alatt állanak, már régen elvesztette erejét. Rómában és 
más nagyobb városokban általános szokás volt, hogy az 
utcasarkokon, hidaknál vagy templomoknál ülő szegé-
nyeknek az elmenők egy-egy pénzdarabot dobtak, melyet 
a koldusok jó kivánságokkal viszonoztak valamely Isten 
nevében. A szerencsétlenek iránti részvét sem volt isme-
retlen. Midőn Nero idejében egy nagy színház beomlott, 
s mintegy 50 ezer embert temetett romjai alá. a gazdag 
rómaiak orvosokat és gyógyszereket küldtek, a sebesülte-
ket pedig saját házaikban ápoltatták. A Vezúv kitörése 
alkalmával pedig, mely 79-ben Herculanumot és Pompejit 
elpusztította, a részvét általános volt és a segélynyújtás-
ban mindenki részt vett. 

Mindezek azonban csak egyes ösztönszerű megnyilat-
kozásai voltak a könyörületnek, bizonyos rendkívüli ese-
mények behatása alatt, de a könyörülő szeretet gyakor-
lása nem volt általános. A szegényekről való gondoskodást 
nem tartották kötelességüknek, sőt egy ókori színdarabban 
egyenesen ki van fejezve, hogy a ki a koldusokat segé-
lyezi, nekik enni és inni ad, az rosszat tesz velők, mert 
elősegíti, hogy nyomorult életöket tovább tengessék. De 
bár milyen megható jelenségeivel találkozzunk is a rész-
vétnek, a fődolog az, hogy a könyörületesség gyakorlása 
szervezve nem volt. Nem az volt új a keresztyén egyház-
ban, hogy a keresztyének itt vagy ott egy-egy szegényen 
segítettek, hanem új és a világ előtt eddig ismeretlen dolog 
az volt, hogy a keresztyén gyülekezetekben szervezve volt 
a jótékonyság gyakorlása, oly célból, hogy a szegények 
nyomora necsak egy pillanatra enyhíttessék, hanem hogy 
általában a nyomor és nélkülözés megszűnjék. A mit 
tehát az ókorban államok és egyesek tettek, az nem az 
öntudatos könyörülő szeretetnek, hanem a legjobb esetben 
is az ösztönszerű jószívűségnek volt a kifolyása. A sze-
gényügy rendezésének pedig még csak gondolata sem 
volt ismeretes az ókorban. Bár pz ókorban is találkozunk 
igen szép, megható példával a jószívűségnek, mindazon-
által igaz marad, hogy a könyörülő szeretet nem ókori 
pogány erény. 

(Folyt, köv.) Petri Elek. 

B E L F Ö L D . 

Ultramontán dolgok, 
í. 

Igazat adok Brizardnak, a »Szent Bertalan éj* című 
jeles mű szellemes írójának, a ki a római bibort. egy olyan 
hálóhoz hasonlítá, a melyben minden hazafiúi és nemzeti 
erények megfogatnak és elvesznek. »Ezáltal képes Róma 
— úgymond — a hatalmasokat magához láncolni, s ezáltal 
képes uralkodni Európa államai fölött*. 

»A Vatikánnak királyi fénynyel tündöklő bibora a 
keresztre feszített Jézus vérétől piroslik, s a fájdalom jel-
vénye és nem a dölyfé!« Ezeket írta egykor VIII. Orbán 
pápa Pázmány Péternek bíborossá kineveztetésekor. Pedig 
mi ezen utóbbi tulajdonságot, mint hajdan, úgy ma is 
inkább feltaláljuk a római bíborosokban, mint annak ellen-



kezőjét, a szerénységet, így p. o. Schlauch bíboros urat 
aligha fogja valaki minálunk a szerénység mintaképének 
tartani. 

És ezt a bíboros uraktól nem is lehet rossz néven 
venni. Mert hiszen ők a római pápának, a Kisztus (?) 
helytartójának, az Isten (?) helyettesének a szolgái; a ki, 
mint tudjuk, minden földi fejedelmek, királyok és csá-
szároknál magasabb rangban áll. 

S hogy ennek világuralmi törekvései ma éles ellen-
tétben állnak hazánk vitális érdekeivel; hogy a szent-
séges atya a hármas szövetség megdöntésére minden 
követ megmozdít, hogy ennek ellenében kész még a musz-
kával is szövetkezni, s a hazánk ellen bujtogató nemzeti-
ségi izgatókat egy Strossmayert és Lukácsiut magas párt-
fogásában részeltetni; s a zágrábi érseki szék betöltésénél 
is borsot törni a magyar kormány orra alá, és sugal-
mazott lapja a »Moniteur de Rome« által bujtogatni az 
izgága nemzetiségeket, s megfenyegetni a magyar nem-
zetet; hát ők erről épen nem tehetnek. 

Ilyenkor csak a szent írást idézgetik, hogy »inkább 
kell az Istennek (értsd a pápának), mint az embereknek 
engedelmeskedni!« 

Hát hiszen azt tudjuk mi is az írásból, hogy >két 
úrnak szolgálni nem lehet!* A ki a pápának szolgál, az 
nem szolgálhat a királynak, illetve a hazának is egy-
szerre. Ez értelemben írta egykor V. Sixtus pápa is Guise 
herceg bíborosnak. I ogy »A mely órában a szent rendet 
fölvette, abban az órában megszűnt 111. Henrik francia 
király alattvalója lenni!* (Lásd Brizard »Szent Bertalan 
éj*-ében bővebben.) 

S a milyenek a fők, olyanok a tagok is. Nem akarok 
a Schopper, Steiner, Hornig stb. hazafiasságáról beszélni, 
mert ezekről »quae non sunt, nulla quaestio fiat*. 

De itt vannak azok a különböző csuhájú, színű s 
rendű szerzetrendek, Róma ezen fegyelmezett katonái. 
»Gens aeterna, in qua nemo nascitur« a mint a régiek mon-
dották. Lehet-e ezektől várni hazafiságot? Ugyan kérdem, 
hogy — egyeseket kivéve közülök — hol, mikor és mely 
nemzetnél éreztek azok együtt a hazával, midőn a nem-
zeti törekvések a pápai érdekeknek nem kedveztek? hol 
s mikor excelláltak azok a polgári és hazafiúi erényekben? 
Jól ismerte ezeket a felvilágosodott szellemű II. József 
császár is, a midőn uralkodása kezdetén így írt róluk a 
Salzburgi érsekhez: »Ich habe ein schweres Gescháft 
vor mir, ich soll das Heer der Mönche reduciren, soll 
diese FaJcirs zu Menschen bilden stb. (Merle drAubigné 
465. 1.) S bizony találólag mondja róluk Brizard is, hogy 
»ezek jó polgárok s jó hazafiak sohasem lehetnek«. »Mit 
mondjunk arról a fejedelemről — úgy mond — a ki 
idegen katonaságot tart a saját államában? A mely egy 
idegen hatalomnak esküszik hűséget? A melynek Róma 
a hazája? Mert minden szerzetrend nem egyéb, mint 
egy kivont kard, a melynek a markolata (a fogantyúja) 
Rómában van!* (384. 1.) 

Meglepő az a hasonlatosság, a mely a IX. Károly 
korabeli franciaországi r. k. liga és a mi hazai ultramon-
tánaink mai eljárása között szemlélhető. Az akkori huge-
notta üldözések alkalmával a népet a papok, ezeket vi-
szont a pápai legátus és a Guisek tüzelték a felekezeti 
harcra, s ez utóbbiak ismét a pápától nyerték erre nézve 
a legfőbb utasítást. Sőt még a textus is előre ki volt 
jelölve az alsóbb rendű papoknak, hogy miről prédikál-
janak az ú. n. »précher par billets« által. S hogy milye-
nek lehettek ezek az utasítások, azokról némi fogalmat 
nyerhetünk V. Pius pápának 1568. szept. 21-én Toulouse-
ban kihirdetett bullájából, a melyben keresztes hadjáratra 
hívja fel a pápistákat a protestánsok, az > Isten emez 

új ellenségei« ellen, elnevezve ebben őket »athe;stáknak, 
s olyan embereknek, kik Isten, hit és törvény nélkül él-
nek, s a kik ellen maga a Jézus Krisztus hívja fel a 
katholikusokat, hogy harcoljanak ellenök mint egy Matha-
tiás és Makkabáusok; s a kikkel szemben semmiféle kö-
nyörületet sem szabad ismerniök. S ha valamely keresztes 
elhal e harcban, vére egy második keresztséggé válik, 
a mely lemossa minden bűneit; és a többi martyrokkal 
együtt azonnal a paradicsomba jut; csak e szent háború 
előtt előbb meggyónjon és a megszentelt ostyát előbb 
magához vegye, s ez által erősítse magát e szent harchoz!* 

Alig olvashatjuk még ma is borzalom nélkül a csa-
latkozhatlan pápa eme vadállati őrjöngését. És hogy ez 
a szellem még ma is él, sőt nálunk is uralkodik pápás 
atyánkfiai egy nagy részénél, erre nézve azt hiszem, hogy 
elegendő csak a »Magyar Állam«, a »Hitvédelmi folyó-
irat«, a >Szent Rózsafüzér királynéja* vagy az újabbkori 
pápás sajtó más szellemi termékeire, vagy pedig az utaz-
gató jezsuita >misszionárius* páterek lázító prédikálásaira 
utalnom. Ez évben pl. hazánkban is többször előre ki 
volt jelölve a plébánosoknak a textus, hogy miről prédi-
káljanak, S a pápista templomokban még ma is egyre 
tartják a Rómából sugalmazott imákat, litániákat és izgató 
beszédeket a polgári házasság és a szabad vallásgya-
korlat behozatala ellen; a melyet egyes >10 frtos martyr-
ságra is kész« plébánosok, s a fanatizált heckáplánok 
bátor serege egészen alkalmasnak vél felhasználni a pro-
testáns »eretnekek« elleni lázításra is. 

Én is ismertem ily heckáplánokat, a kik a szószé-
ket ily nemtelen célokra használták fel. Nem egy művel-
tebb r. kath. nőtől hallottam a társaságokban, hogy »azért 
nem járnak a templomukba, mert ott a káplán egyebet 
sem tud, hanem »csak az eretnekeket szidja és mocskolja!* 
Ámde a műveletlen tömeg annál örömestebb járt a hecce-
ket meghallgatni s mulatságát találta azokban. 

S hogy a felekezeti viszály és gyűlölség eme mes-
terséges télszítása az erkölcsök milyen elvadulására vezet, 
ennek elég szomorú példáira találunk hazánkban. 

A ref. lelkész kollégámnak egy pár nő híve panasz-
kodott nem régen, hogy a »fonóba nem járhatnak, mert 
ott őket meg nem türiJc a vallásuk miatt !< Egy szomszéd 
faluból pedig a szórvány egyházunk gondnoka jött hozzám 
majdnem ugyanakkor azzal a panaszszal, hogy »őket a 
vallásuk miatt folyvást gúnyolják a más hitűek;« Uj falusi 
leányegyházunkból pedig nemcsak a gondnokunk, de más 
evang. és reform, férfiak és nők is panaszolják, hogy az 
eddigi jó viszony és egyetértés egy idő óta egészen fel-
bomlott köztük és a pápisták között. A pápás atyafiak a 
protestánsoknak most már még a köszönetét sem fogadják. 
Ha velők találkozva, >jó napot* vagy »jó estvét* kíván-
nak nekik, azok most már a szemeikbe nevetnek, s azt 
felelik rendesen: >ba jó, hát edd meg!* Azt kívánják 
tőlük, hogy ők is »Dicsértessék*-kel köszönjenek; s mivel 
ezt nem teszik, most már rendesen köszönés nélkül, szó-
talanul haladnak el egymás mellett. 

S ép így van ez a magasabb körökben is. 
Talán mindenki ismeri azt a mágnás családot, a mely 

a legutóbbi években néhány kitűnőbb régi tisztjét a szél-
nek ereszté, csupán csak azért, mert az illetők protestánsok 
voltak. A hol ma már a legutolsó bérest vagy kondást is 
csak akkor fogadják fel a szolgálatba, hogyha a homlo-
kán kezdi az imádságot. E grófi család egyik tagjának 
fővárosi palotájában nem rég egy megbízható felügyelőre 
levén szüksége, egy hajdan jobb napokat látott s maga-
sabb körökben is forgott hívem vállalkozott emez állásra. 
Kitűnő bizonylatai s egy előkelő magasabb személyiség 
meleg ajánlata folytán elment a grófhoz; a kinek annyira 



megtetszett, hogy őt mindjárt első látogatása alkalmával 
teljesen biztosítá az állás elnyerése felől. A lehető leg-
nyájasabb fogadtatás végén, midőn már emberünk menni 
készült; a gróf hirtelen felé fordulva még azt kérdezé 
tőle: »És mondja csak, milyen a vallása?« »Evangélikus 
vagyok* — mondá amaz. Mely szóra a gróf urat mintha 
hirtelen egy kígyó csípte volna meg, annyira elváltozott, 
s fagyos szavakkal így felelt: »Igen sajnálom, de egy 
ilyen vallását én nem alkalmazhatok*. Azt hiszem, hogy 
ehhez nem kell kommentár! 

Abauj-Szántó. * Czékus László. 

K Ü L F Ö L D . 

A hugenotta telepek története 
Németországon, 

I. 
Az 1890-iki év ősze óta Németországon egy körül-

belül 20 kötetre tervezett hatalmas történeti munka van 
készülőben, mely füzetekben jelenik meg és minden füzet 
egy-egy gyülekezettel foglalkozik, a füzetek önmagokban 
is befejezett egészet képeznek s egyenként is megszerez-
hetők. Az egész mű igen becses adalék a ref. egyház és 
német kultura történetéhez. 

A németországi kétszáz hugenotta, illetve wallon, 
waldens vagy francia-református gyülekezet ezen törté-
nete, melynek három első kötete — az I., II., III. év-
tized — már megjelent egyáltalában nem tendentiosus 
irat abban az értelemben, mintha a római egyházat tá-
madná : sőt ellenkezőleg igen érdekesen tünteti fel annak 
hatalmát, befolyását, egységes kormányzatát, a mennyi-
ben sikerűit neki Franciaországban, Németalföldön és 
Piemontban az emberek százezreit megfosztani tekinté-
lyöktől, becsületöktől, családjoktól, vagyonuktól sőt még 
hazájoktól is, csak azért, mert vonakodtak magukat a 
pápa igájának alávetni. Nem célja e munkának a luthe-
ránus egyház értékének kisebbítése sem: sőt ellenkezőleg 
rokonszenvesen emlékezik meg Württembergről, Szász-
országról, Mecklenburgról, melyek nagylelkűségüknek és 
éleslátásuknak adták fényes bizonyítékát akkor, mikor az 
üldözött reformátusok százait vendégszeretően és testvé-
riesen fogadták országokba. Nem célja az evang. német 
fejedelmeket dicsőíteni; sőt ellenkezőleg sajnálatának ad 
kifejezést a felett, hogy gyakran nem volt elég erejök 
nyakas és keményszívű hivatalnokaikkal szemben a be-
települteknek tett Ígéreteiket beváltani. Nem akarja a munka 
a hugenottákat égbe emelni; sőt ellenkezőleg források alap-
ján bebizonyítja, hogy egyes telepek tönkrejutását nem 
külső körülmények, hanem belső erkölcsi fogyatkozások 
okozták. Mi több, még ama törekvés sem látszik belőle, 
mely bebizonyítani igyekeznék, hogy a vallási türelem 
rendesen társadalmi és politikai előnyökkel jár, a türel-
metlenség pedig bukásra vezet, mert az általános prot. 
felfogással szemben kérdésessé teszi, hogy vájjon XIV. Lajos 
és Franciaország 600,000 református ember vagyonának 
elkobzása által nem nyert-e sokat társadalmi és politikai 
tekintetben ? 

Ha ehhez hozzáveszszük még azt, hogy minden 
egyes füzet megbotránkozással és borzalommal szól a 
rendszeres vallásüldözés aljasságáról, hálával emlékezik 
meg az evangélikus német fejedelmekről és tanácsokról, 
csodálkozással a hugenották hithűségéről és fejlett ipará-
ról: akkor ezek az önmagukban is hiteles történeti bizo-

nyítékok annál nagyobb és tartósabb erővel fognak bírni. 
És midőn a 200 hugenotta gyülekezet ezen történelme 
a franciák, hollandok, olaszok kiváló nemzeti tulajdon-
ságainak teljes elismerése mellett, arról győz meg ben-
nünket, hogy hugenották, wallonok, waldensek dicsősé-
güknek tartották, hogy németekké lehettek, németül gon-
dolkodhatnak és érezhetnek, németül imádkozhatnak és 
énekelhetnek, vájjon nem 200-szoros, nagyszerű bizonyí-
téka-e ez a német nép assimiláló erejének és történeti 
feladatának ? 

A »Geschichtsblátter«-nek az első évtizedet tárgyazó 
két első füzete már második kiadásban jelent meg. 

Az első füzet adja a »Német hugenotta egyesület«-
nek 1890. év szeptember 29-én alkotott alapszabályait. 
A >Német hugenotta egyesület* alapját képezik: a szent 
irás, az églises réformées de Francé szabályai, a Rochelle-i 
konfesszió és a Heidelbergi káté. Célja: a hugenotta tör-
ténetírás előmozdítása Németországon, ápolása ama szel-
lemnek, mely az atyákat éltette, a ker. életnek a biblia 
segítségével való nemesítése, a könyörület műveinek gya-
koroltatása, az egyes gyülekezetek szorosabb egyesítése és 
jogaiknak fentartása, s végül a Németország területén 
levő szegény hugenotta gyülekezetek anyagi segélyezése. 
A »Német hugenotta egyesület* egyszersmind tagja a 
>Német református szövetség*-nek is. 

A »Geschichtsblátter* bevezetése a következőket hang-
súlyozza: »A történetírás egy a kegyelettel; szeressük és 
tiszteljük atyáinkat és kövessük hitöket«. És a német-
országi hugenották története is eléggé emlékezetes; dicső-
séges története ez a hugenotta szellemnek, dicsőítése a 
német fejedelmeknek és az evangéliumi hit sociális ere-
jének. 

Az első füzet tárgyalja Magcieburg történetét, mely 
a német hugenotta egyesület székhelye, ennek elnöke pedig 
az ottani francia-református templom lelkipásztora. Ott 
van az egyesület könyvtára, ott jelentkeznek az új tagok, 
oda nyújtják be a szegény gyülekezetek segély-kérvényei-
ket. Szóval az első füzet rövid 32 lapnyi terjedelemben 
kivonatát adja a magdeburgi francia telep történetének. 
Az egész telep szelleme különben ezen mondatba foglal-
ható össze: »Mes enfans, n'oubliez jamais l'Evangile et 
le Roi«. (Gyermekeim, ne feledjétek az evangéliumot és 
a királyt!) 

A 2. füzet adja az északon lakó wallonok törté-
netét. Röviden és meghatóan írja le az agg Pleines lel-
kész ezeknek küzdelemteljes kivándorlását Hollandiából 
Angolországba és innen a vérszomjas Mária elől való el-
menekülésüket Emden-be, Anna grófnő birtokába. 

A 3. füzet a délen lakó waldensek történetét tár-
gyalja. Rövid, velős vonásokban tünteti fel Bobért C. K. 
a piemonti waldensek életét, hitét és szenvedéseit egész 
azon időpontig, midőn az üldözések elől Németországba 
menekültek és a hassziai Walldorfban telepedtek le. Innen 
kezdve Dittmár lelkész folytatja a történetet szépen ecse-
telvén a waldensek szerény, szegényes életét új hazájuk-
ban egészen a mai napig. 

A 4. füzet a német császár székhelyére vezet ben-
nünket. Már maguk a források feltárják előttünk a berlini 
francia betelepültek jámbor, alázatos és munkás életét. 
Történetünket 1685-ig Tollin írta meg részletesen; ezt 
aztán folytatja dr. Beringuiers. E történet részletesen írja 
le a mint egy 5000 hugenottának az ipar minden ágára, 
a művészetre és társadalmi életre gyakorolt jótékony, 
mélyreható és boldogító munkásságát. 

Az 5. füzet ismét a wallonokra irányozza figyelmün-
ket. Be de magdeburgi lelkész eredeti tudósításokat közöl 
gyülekezetéről, melyet a nagy Péricard alapított és a 



mely alig néhány évtized alatt élő bizonyítékává lett ama 
meggyőződésnek, hogy a betelepített idegenek több hasznot 
hajtottak Poroszországnak, mint a mennyit ez rájök költött. 

A 6. füzet az erlangeni francia telep történetét is-
merteti, mely telep évtizedeken át központja volt a huge-
notta vándorlásoknak, menhelye a fáradt, éhség és hideg 
által csaknem elpusztult üldözötteknek és az egyházi ön-
rendelkezési jog gyakorlásának első helye. Ezen füzet 
közli egyszersmind az egyesület tagjainak névsorát és 
egy igen érdekes rézmetszetet, mely a hugenották üldö-
zését ábrázolja. 

A 7-ik füzet Ottenberg történetével foglalkozik. Hiven 
és lebilincselő módon írja le Knecht lelkész a gyülekezet 
templomát, sorsát, küzdelmeit, iparát; szól ezenkívül lelki-
pásztorairól. E füzethez szintén hozzá vannak csatolva a 
német hugenotta egyesület alapszabályai. 

A 8-ik füzet a wallonokból, franciákból és waldensek-
ből alakult bréma-i gyülekezet körébe vezet bennünket. 
Bréma volt hoszszú időn keresztül az üldözött egyház 
menhelye; hisz' 1839-ig kapuja felett e felirat volt olvas-
ható, Hospitium ecclesiae. E kis gyülekezet árvaházat 
alapított, emelte a város kereskedelmét, iparát, terjesztette 
az idegen nyelveket és nemesítette a hit és erkölcsi életet. 
Sajnos azonban, 1816-ban templomát átadták a római 
katholikusoknak, önrendelkezési jogától megfosztották és 
isteni tiszteletét betiltották. 

A 9-ik füzetben Franké lelkész írja meg tetszetős, 
népies nyelvben Karlshafen történetét. Kezdi a berni huge-
nották kivándorlásával, aztán leírja a Suchier család 
viszontagságait és ezzel kapcsolatban Karlshafen alapítását, 
majd az itteni szegény gyülekezet történetét. 

Minden évtized utolsó füzete és így 10-ik főleg a 
tudományos célnak van szentelve. Nem mintha a többi 
füzetnek kevesebb tudományos értéke volna; mert hiszen 
ezek is megbízható s hű forrástanulmány alapján készültek. 
Csak a tudományos formából veszítenek annyiban, a 
mennyiben népies olvasmány igényével lépnek fel. Azon-
ban minden 10. füzet tisztán csak forrásokat közöl, hogy 
megmentse azokat a megsemmisülés veszélyétől. 

Épen ezért közli a 10. füzet a hugenotta források 
legfontosabbikát a : »la Discipline des églises réformées 
de Francé«-t, mint a mely Magna charta-ja és jogalapja 
minden hugenotta szabadságnak és a mely Németorszá-
gon is alapja lett az evang. egyházszervezetnek. 

Az Ev. ref. Blátter nyomán. 
Müller Lajos. 

I R O D A L O M . 
** Grüss Gott címmel Famler G. A. torzsai és 

Ludig E. kukmiri ev. lelkészek szerkesztésében Budapesten 
űj vallásos néplap indult meg. Alakra, tartalomra s meg-
jelenési módra egészen olyan, minta >Téli Újság«. Csak tél 
derekán, december, január és február hónapokban jelenik 
meg. Előfizetési ara a három hónapra 26 kr., egy számé 2 kr.. 
ha egy csomagban legalább tíz példány küldhető. Kiadója 
Hornyánszky Viktor Budapesten. A hozzánk beküldött 
első szám népies nyelven, és evangéliumi szellemben van 
összeállítva, két csinos képpel (Gusztáv Adolf és a bibliai 
szüzek) diszítve, lendületes versekkel élénkítve. Németajkú 
mindkét hitvallású evang. hitfeleinknek melegen ajánlható 
téli olvasmány. Terjesztését melegen ajánljuk. 

** Téli Újság. Magyar népünk e kedves vendége 
Budai János b.-böszörményi lelkész szerkesztésében heten-
ként egyszer, minden szerdán, ismét megjelenik. A derék nép-
lap épít a hitben, növel a jó erkölcsökben és vigasztal a 
megpróbáltatásokban Első számában Szabó Aladár (Gusztáv 
Adolf). Szabó Géza (két költemény), H. G-ózon Gyula (A tizen-
egyedik parancsolat) stöbb névtelentől vannak jól összevágó 
közlemények. Kép kettő díszíti a tartalmas számot: Gusztáv 
Adolf svéd királyé és egy bibliai kép, a magvetőről. Apró 
közlemények a nagy világból és különfélék zárják be a 
lapot, melynek buzgó terjesztésére különösen felkérjük 
lelkésztársainkat, tanítóinkat és presbytereinket. Előfizetési 
ára (ha egy csomagban legalább 10 példány küldhető) 
a december, január és február hónapokban megjelenő 
13 számnak 26 kr., 10-nél kevesebb számú példánynak 
39 kr. Az előfizetés Hornyánszky V. könyvnyomdájába 
(Budapest, Akadémia bérháza) küldendő. 

** Kalászok az életnek kenyeréhez. Ennek az 
alkalmi beszéd-gyűjteménynek K Tóth Kálmán debreceni 
és Papp Károly budapesti lelkész szerkesztésében most 
jelent meg a IV-ik füzete következő bőséges tartalommal. 
I. Temetési imák és beszéd'k. A) Ggermekek felett. Ima 
kis gyermek sírjánál. Zábrák Dénes. Ima törvénytelen 
gyermek sírjánál. Zábrák Dénes. Ima kis leány felett, járvány 
idején. Sántha Károly. Ima tanuló felett. Zábrák Dénes. 
Temetési beszéd iskolás felett. Kronig Miklós. Gyászbeszéd 
leányka sírjánál. Thúry Etele. B) Fiatalok felett. Síri be-
széd ifjú felett. Zábrák Dénes. Gyászbeszéd ifjú sírjánál. 
Thúry E. Sokáig betegeskedett hajadon felett, kinek bátyja 
kevéssel előbb halt meg. Máihé Elek. Fiatal nő felett. 
Sántha Károly. Gyermekágyban elhalt nő felelt. Szász 
Károly. Síri beszéd tanító-káplán sírjánál. Máthé Elek. 
C) Középkorúak felett. Hosszas betegségben sínlődött nő 
felett. Vályi Lajos. Sokat szenvedett 52 éves leány felett. 
Béz László. Művelt öngyilkos felett. Halász Imre. A sírnál 
ugyana felett. Halász Imre. Istentagadó, szülői iránt há-
látlan férfi felett. Ladányi. Síri beszéd. Zábrák Dénes. 
Öngyilkos magas állású hivatalnok felett. Szász Károly. 
Nagy Imre színész felett. Szász Károly. D) Öregek felett. 
Gyászbeszéd Hazay Ernő felett. Vályi Lajos. Temetési 
beszéd. Zábrák Dénes. Gyászbeszéd Miklós Debora felett. 
Vajda Ferenc. Halotti beszéd Balogh Imre nyug. lelkész 

felett. Sántha Károly Kubinyi Gézáné felett. Baffay Sán-
dor. Öreg Öngyilkos felett. Sántha Károly. Öngyilkos felett. 
Zábrák Dénes. Halotti beszéd. Sántha Károly. Síri beszéd. 
Zábrák Dénes. Öreg felett. Molnár Sámuel. Gyászbeszéd 
sínlődő felett. Antal Gábor. A hív pásztor. Jakab Áron. 
Emlékbeszéd síremlék felavatásakor. Antal Gábor. Mózes, 
a Nébó tetején. Könyves Tóth Kálmán. II. Szertartási 
beszédek. Keresztelési beszéd. Vajda Ferenc. Zsidó csa-
lád keresztelésekor. Nagy István. Esketési beszéd báró 
Gumoens esketésekor. Szász Károly. Esketési beszéd. 
Zábrák Dénes. Lotz Károly esketésekor. Szász Károly. 
Függelék: Innepi, vasárnapi és alkalmi imádságok. Köny-
ves Tóth Kálmán. — A folyóiratra évnegyedenként 1 frttal 
lehet előfizetni Hornyánszky Viktornál Budapesten. 

** Emlékkönyv. Dr. Kovács Ödön ref. theologiai 
akadémiai tanár tanárságának 25 éves ünnepélye alkalmá-
ból kiadják az ünnepelt tanítványai. Kovács 0. arcképével. 
Nagy-Enyed, 1894. Ára 1 frt. Tiszta jövedelme a »Kovács 
Ödön alapítvány«-ra fordíttatik. — A csinos kiállítású, 133 
lapos könyvben először Makkai Domokos Kovács Ö. élet-



rajzát írja meg nagy melegséggel, azután Nagy Károly 
Kovács Ödön irodalmi munkásságát méltatja magvas tanul-
mányban, majd egy névtelen (dr. Bartók György?) Hu-
szonöt év a Bethlen-főiskola theologia akadémiájának tör-
ténetéből cím alatt ennek a sok viszontagságot átélt 
főiskolánknak utolsó negyedszázadát ismerteti élénken, 
híven; végül a Kovács Emlék-album tartalma van rövi-
den ismertetve. — A Kovács-Emlékkönyv 1 frt 5 kr , 
előleges beküldésével megrendelhető Csűrös Ferenc főis-
kolai széniornál Nagy-Enyeden. Megszerzését saját értéke-
ért, de a jótékony célra való tekintetből is melegen ajánl-
juk olvasóinknak. 

** A Magyar Mese- és Mondavilágból, Benedek 
Elek magyar mesekönyvéből a 18. és 19. füzetet kaptuk 
meg s így nemsokára befejeződik az öt kötetre tervezett 
mű második kötete. Csinosan illusztrált, szebbnél-szebb 
mesék és mondák váltakoznak a két füzetben is, neveze-
tesen : A rózsa, A királykisasszony cipője, A székely 
asszony, A farkas és a róka, Bák és mász, A táltos 
királykisasszony, A bátyám lakodalma, Kilencz, Az ördög 
hídja, Világszép sárkány, Bózsa, A világvándor herceg, 
Szűz Mária keresztleánya, A tülökvár, A vény asszony és 
a halál. A banya. Egy füzet ára 25 kr, 10 füzeté 2 frt 
50 kr. Az első kötet (10 füzei) pompás kötésben 3 frt. 
A nagybecsű könyvet még mindig meg lehet rendelni az 
első füzettől kezdve, a kiadó Athenaeumnál. 

** Köznapi imádságok templomi használatra. Ké-
szítette Lukács Ödön nyíregyházi ev. ref. lelkipásztor, 
felső-szabolcsi esperes. Nyíregyháza, 1894. Nagy 8-adrét 
346 lap, ára 2 frt 50 kr. — Az imakönyv jellemzésére 
ide iktatjuk az érdemes szerző előszavából: »Hétköznapi 
imáimban is igyekeztem megtartani azt az egyszerű, köz-
vetlen hangulatot, mely vasárnapi imáimra nézve elismer-
tetett; igyekeztem természetes és meleg lenni az emberi 
érzésele ömledezéseiben, alázatos és töredelmes a bűn be-
ismerésében; de igyekeztem a mennyire erőm s az ima 
természete megengedi, magasabb lendületre emelkedni a 
dicsöités hangjaiban. Mert hiszen az ima a lélek és szív 
kegyeletes buzgóságának zenéje, oly magas hullámzása a 
kedélynek, melv az örökkévalóság körvonalait érinti*. A csi-
noskiállítású könyv Jóba Elek könyvnyomdájából került ki 
Nyíregyházán; ajánlva van Kiss Áron tiszántúli püspök-
nek, az irodalom pártolójának s kiváló művelőjének. — 
Addig is, míg részletesebben ismertetnők, felhívjuk rá a gya-
korló lelkészek pártoló figyelmét. Magunk részéről Lukács 
Ödöntől csak jót és szépet várunk s ezért az imakönyvet 
előre is ajánljuk. 

** Az Athenaeum Képes irodalomtörténetéből 
Beöthy Zsolt szerkesztésében megjelent a 27. füzet három 
ívnyi szöveggel és gazdag illusztrációval. Rákosi J. befejezi 
Katona Bánkbán-járól írt nagyérdekű cikkét; Badics Ferenc 
Kisfaludy Károly iskolája cím alatt Gombos, Bolyai, Vitkovics, 
Fáy, Gaal, Kovács, Csató kisebb írókról értekezik. Szász 
Károly Vörösmarty Mihályról ír magvas és szép tanulmányt. 
Bevezetésül érdekes párhuzamot von Vörösmarty s más 
nagy költőink között, kifejti a költői nyelv ujjáalkotása 
körül szerzett érdemeit, majd részletesen ismerteti a nagy 
költő életpályáját s működése minden irányát. Váczy János 
A klasszikai éposz mívelői cím alatt Horváth Endréről, 
az Árpádiász költőjéről és Czuczor Gergelyről ír. A szöve-

get számos irodalmi vonatkozású kép diszíti, ígv Bánkbán-
ból egy jelenet (egykorú jelmezkép) és Katona kecskeméti 
emlekszobra, Vitkovics, Fáy, Kovács Pál, Csató, Vörösmarty 
(ifjú és öregkori) és neje, Horváth Endre, Czuczor Gergely 
arcképei, továbbá Fáy mellszobra és kalaputcai háza, 
Vörösmarty nyéki lakóháza, az a jelenet, a midőn elszavalja 
a Fóti dalt, és székesfehérvári ércszobra, Horváth E. emlék-
érme s Vörösmarty Kis gyermek halálára írt szép költe-
ményének első fogalmazású kézirata; külön mellékletül: 
Kazinczy találkozása Kisfaludy Károlylyal (a 20-as évek 
íróinak arcképeivel) és Széchenyi ifjúkori költeményének 
kézirati hasonmása. A befejezéséhez közelítő vállalat 
kétheti 40 kros füzetekben jelenik meg s minden hazai 
könyvárúsnál megrendelhető. 

** Pál apostol élete és levelei. Irta dr. Masznyik 
Endre pozsonyi theol. tanár II. r. Pál levelei. Masznyik-
nak, e tudós és szorgalmas pozsonyi tbeologusunknak Pál 
apostolról írott munkájából megjelent a második rész első 
füzete, melyben a Tiiesszalónikaiakhoz írott I. levél van 
lefordítva, megmagyarázva és kritikai jegyzetekkel ellátva. 
A munka elé illesztett Bevezetés Thesszalonika geográfiá-
ját, az ottani gyülekezet megalapítását és jellemét, a levél 
keletkezésének körülményeit, a levél hitelességét s végül 
a levél felosztását tárgyalja. A levél hitelessége kérdésében 
Baurral szemben Lipsius és elvtársai nyomdokán halad 
s beható cáfoló és bizonyító érvelés után a levelet fel-
tétlenül hitelesnek tartja. Alaposság, szakavatottság. kritikai 
éleselműség és színdús, de néhol túlságosan bőbeszédű elő-
adás e munkában is kiváló tulajdonságai a tudós írónak. A 
levél fordítása jó és hű, szabatosabb és világosabb, mint a 
Károlit revideáló Menyhárt-féle, tömörebb és erőteljesebb, 
mint a Károlié. A fordításhoz csatolt magyarázat alapos 
és világos tárgyi magyarázat, melyhez aljegyzetekben kellő 
tájékozást nyújtó kritikai észrevételek vannak fűzve; az 
előbbinek jó hasznát veszi a gyakorló lelkész, az utóbbiak 
inkább a tudós theologusoknak vannak szánva. — Melegen 
ajánljuk ezt a nagybecsű könyvet úgy a lelkészi kar és 
a theologiai ifjúság, mint a művelt világi közönség pártoló 
figyelmébe. A Pál apostol leveleinek alapos megértéséhez, 
a bennök rejlő gazdag vallás-erkölcsi tartalom kiaknázá-
sához nagyon becses útmutató. A könyv kéthónapon-
ként hat íves füzetekben jelenik meg, összesen hat füzetre 
(36 ívre) van tervezve s füzetenként 60 krért közvetlenül 
a szerzőnél (Pozsony, Temető-u. 3. sz.) rendelhető meg. 

** A magyar nemzet története. Az Athenaeum 
által Szilágyi Sándor szerkesztésében megindított törté-
nelmi díszmunkából megjelent a harmadik füzet, melyben 
Marczali Henrik a honfoglalás történetébe fog s Európát 
és Pannoniát ismerteti a magyarok bejövetelekor. Az 
illusztrációk nagyon számosak és szépek. Munkácsy »Hon-
foglalás« című képének gyönyörű aquarelje,' az aquincumi 
ampbitheatrum fénynyomata: ezek a főbbek, de ezeken 
kívül vagy tíz szép metszet a szöveg közé nyomva. A 
vállalat fölött a »Debreceni Prot. Lap« és a »Religio-
vallás« között egy kis felekezeti perpatvar támadt. A 
debreceni lap a vállalat kálvinista szerkesztője iránti nagy 
bizalomban kategorice kijelentette, hogy a vállalat »kál-
vinista szerkesztőjének bizonynyal lesz annyi befolvása« 



az írókra, hogy »a magyar történelem s annak a protes-
tantizmussal összeforrott küzdelmei teljesen objektíve pár-
tatlanul és elfogulatlanul fognak előadatni*. Ezt az elő-
legezett objektivitást a Religio rossz néven veszi. Mi 
jobbnak tartjuk várni s a tényekből ítélni. — Egyes füzet 
ára 30 kr., évnegyedi előfizetés (1.2 füzetre) 3 frt 60 kr., 
félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Megrendelhető minden könyv-
kereskedésben és a kiadó Athenaeumnál. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Királyi adományok. Király ő felsége a vasdobrai 
ev. egyházközségnek temploma helyreállítására és az alsó-
kubini ev. egyházközségnek leégett temploma újjáépítésére 
magánpénztárából 100 — 100 frtot adományozott. 

* Pótló alap- és lelkészi vizsgálatok tartatnak 
Budapesten f. hó 19. és 20. napjain a dunameliéki egyház-
kerület lelkészvizsgáló bizottsága által azon theol. ifjak 
és segédlelkészek részére, a kik az őszi rendes vizsgála-
tokra nem jelenhettek meg. December 19-én a zárthelyi 
írásbeli, 20-án a szóbeli vizsgálat lesz. Jelentkezni a theol. 
akadémia igazgatóságánál kell dec. 19-ig. 

* A református ifjúsági egyesület december 1-én 
a theol. akadémia tanári szobájában Szilassy Aladár 
elnöklete alatt igazgató-választmányi ülést tartott. Jelen 
voltak Szőts Farkas alelnök, Hegedűs István. Petri Elek 
választmányi tagok, Szabó Aladár és Tóth Miklós titká-
rok, Hamar István pénztárnok, Molnár János jegyző s 
néhány egyetemi és theol. hallgató. Az ülés főtárgyát a 
f. évi közgyűlés előkészítése képezte. A közgyűlés decem-
ber 8-án d. u. 4 órakor a Lónyai-utcai főgimnázium dísz-
termében fog megtartatni, Gusztáv Adolf ünnepélvlvel 
összekötve. Programmja: Karének, theologiai énekkartól. 
Elnöki megnyitó, Szilassy Aladártól. Felolvasás Gusztáv 
Adolfról, Szász Bélától. Karének, theol. énekkartól. Titkári 
jelentés, Szabó Aladártól. Pénztári jelentés, Hamar István-
tól. Választások. — A titkár által tett jelentésből kiemel-
jük, hogy az egyesületnek 239 beiratkozott tagja van, 
87-tel több. mint a mult évben. Tartott öt nyilvános 
vallásos és zene-estélyt, s október óta hetenként egy 
zártkörű összejövetelt. Képviseltette magát a keresztyén 
ifjúsági egyesület londoni kongresszusán. Ösztöndíjat 
adott négy jól tanuló szegény egyesületi tagnak összesen 
90 frtban. — A választmány intézkedései között ezek a 
fontosabbak : Az egyesület eddigi és jövőben tartandó nyil-
vános és zártkörű összejöveteleiről napló készítendő. A 
biblia-olvasásának előmozdítására olvasási tábla fog szer-
kesztetni (Szabó, Petri és Hamar választmányi tagok ál-
tal) és az mintegy olvasási kalauzul ki fog nyomatni. 
A tagok társas érintkezésének előmozdítása végett olvasó-
és társalgó-terem nyittatik a tagok számára. — Végül 
a pénztárnok jelentéséből kitűnt, hogy az egyesületnek 
mult évi bevétele volt 1859 frt, kiadása 600 frt, pénz-
tármaradványa 1259 frt, miből 737 frt helyiség-alap, 

150 frt pedig alapítvány. Favre Ernő hírneves geologus 
Genfből az egyesület számára 100 frt adományt küldött. 

* Az adventi vallásos esték című vallásos 
felolvasási sorozat nov. 28-án vette kezdetét a Lónyav-
utcai főgimnázium dísztermében. A közönség éneke után 
Ilamar István püspöki titkár mondott rövid előimát, mely 
után Szász Károly püspök olvasta fel a Lapunk elején 
közölt magvas megnyitó beszédét. Majd Szabó Aladár 
theol, tanár tartott épületes bibliamagyarázatot Luk. IX: 
51—56 felett, tanulságosan fejtegetve, hogy az embernek 
fia nem azért jött, hogy elvesztené az emberek lelkét, 
hanem hogy megtartaná. A közönség éneke és Patonay 
Dezső hitoktató kenetes imája zárta be az emelkedett 
szellemű és díszes közönség által látogatott összejövetelt, 
.lövő alkalommal Petri Elek theol. tanár tart felolvasást. 
A reformátusok közművelődési egyesületéljen dec. 2-án 
Gáspár István tartott vallásos felolvasást, a zuglói templom-
ban Péntek Ferenc, a hold-utcai iskolateremben Szabó 
Aladár, az erzsébet körúti imateremben Hamar István 
püspöki titkár tartott vallásos előadást, illetőleg szónok-
latot, Budán pedig Haypál Benő szokott minden szerdán 
este bibliamagyarázatot tartani. 

* A dunáninneni ev. egyházkerület újjászer-
vezése. A zsinati törvény által elrendelt új beosztása 
az evang. egyházkerületeknek gyorsan végre fog hajtatni. 
Az új beosztás szerinti igazgatást a püspökök nov. 15-én 
vették át. Legnagyobb területi változáson a dunáninneni 
kerület megy át. Elvesztette a turóci, liptói és árvái espe-
rességet s ezek helyett kapta a fehér-komáromi, barsi, 
honti és nógrádi egyházmegyéket. Az újjáalakított dunán-
inneni egyházkerület december 19-én Pozsonybnn tartja 
gyűlését, melyen részint az alakulás ügyeit, részint a 
Turóc-Szentmártonban feloszlatott augusztusi gyűlésen el-
intézetlenül maradt kérdéseket fogják elintézni. 18-án elő-
értekezlet lesz, mely iránt, valamint az »új« kerület 
első gyűlése iránt széles körben nagy az érdeklődés. 

* Magyarországi diák-kongresszus. Debrecenben 
az akadémiai hallgatók élénken mozgolódnak a magyar 
diák-kongresszusnak a jövő év tavaszán ott leendő meg-
tartása ügyében. A megalakult kongresszusi bizottság már 
meg is kezdette működését. A kongresszus tárgyai lenné-
nek : eldönteni, hogy a diák-követség egyes egyesületeit 
hány szavazat illeti meg egyenként, a millenniumi rész-
vétel, az európai diák-követség stb. 

* Debrecen a ref. tanügyért. Debrecen városa 
nov. 29-én tartott közgyűlésében a tiszántúli ev. reform, 
egyházkerület kérelmére egyhangúlag elhatározta, hogy az 
egyetemmé fejlesztendő debreceni főiskola javára korábban 
felajánlott 200 ezer forintos alapítványa fele részének, 
tehát 100 ezer forintnak évi 41/2°/0 kamata két új jogi. 
tanszék felállítására 1895. júl. 1-től folyóvá tétessék. — 
Ehhez képest az ev. ref. egyházkerület a két űj jogi tan-
székre jövő tavaszszal pályázatot hirdet. 

* Iskolai aranykönyv. Dadon (Komárommegye), 
műit hó 21-ikén elhunyt Bálint Sándor ágost. evang. 
vallású uradalmi nagybérlő emlékére testvére, szintén dadi 



lakos,. Bálint Mihály, iskolai célra a következő kegyes 
adományokat tette: a dadi ev. ref. egyháznál 200 frtot; 
a római kath. egyháznál 100 frtot; a boJcodi ág. evang. 
egyháznál, melyhez mint egyháztag tartozott, 200 frtot; 
a bokodi ev. ref. és római kath. egyházaknak 50—50 fo-
rintot. — Kolozsvárit Bucsha János ügyvéd, gr. Bánffy M. 
főpohárnok jószágigazgatója, a napokban elhunyt és a 
napilapok híre szerint, 50 ezer frt értékű házát végren-
deletileg a kolozsvári ref. kollégiumnak hagyományozta. 
— Sajó-Gömörön Szentiványi Miidós földesúr az ottani 
polgári iskolára régebben tett 50 ezer frtos alapítványát 
halála esetére még 40 ezer frttal ígérte megtoldani; testvér-
bátyja, Szentiványi József pedig ugyanezen iskolára öt 
ezer frtot adományozott. 

* Értekezlet a tanítói nyugdíjügyben. A közokta-
tásügyi miniszter által a tanítói nyugdíj-sérelmek előter-
jesztési ügyében egybehívott értekezlet nov. hó 22-én jött 
össze a minisztérium üléstermében. Az értekezletet maga 
Eötvös Loránd báró miniszter nyitotta meg, jelentvén, hogy 
a közoktatásügyi kormány célja a bajokat megismerni s 
azokon lehetőleg segíteni; a tanácskozás további vezetését 
Pulszky Ágost államtitkárra bízta. A három órán át tar-
tott értekezleten a polgári iskolai tanítók bajait dr. Kovács 
János, az elemi iskolai tanítókét Kiss Sándor tanító ismer-
tette. Altalános s el nem viselhető sérelemként hozták föl, 
hogy a nyugdíjba beszámítható fizetésnél a földjövedelem 
nem a kimutatható tiszta haszon, vagy haszonbér, hanem 
a kataszteri becslés szerint vétetett föl, a mi érzékeny 
károsodást okoz a nyugalomba ment tanítóknál; sérelmes-
nek tartják azt is, hogy a földjövedelemnek fele kántori, 
fele pedig tanítói fizetésnek vétetik, holott a kántori teendő 
sokkal csekélyebb a tanítóinál. Károsnak tartják a tanítók 
azt is, hogy a fizetésből 25 százalékot vonnak le lakbér 
címén, holott 10 — 15 százalék is megfelelő volna. Az elő-
terjesztett sérelmekre nézve az államtitkár már előzetesen 
is kijelentett annyit, hogy nem a törvény és rendeletek 
rideg betűi szerint fognak jövőben eljárni a nyugdíjazások-
nál, hanem tekintettel lesznek a méltányosság követel-
ményeire is. Jelezte egyúttal, hogy közigazgatási bíróság 
fog fölállíttatni, melynek föladata lesz a fölmerülő sérel-
mek fölött a törvény és igazság szempontjából ítéletet mon-
dani s miután célzott arra, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
revíziójával már behatóan foglalkoznak a minisztériumban, 
az értekezletet berekesztette. 

* A sárospataki és máramarosszigeti jogaka-
démiák megszüntetését indítványozza Baczoni Lajos 
a Debr. Prot. Lap 47-ik számában, következő módon: 
»Az egyetemes szempont azt követelné, hogy ha a jog-
akadémiáról Sárospatakon lemondunk, mert nincs meg a 
lehetőség annak felvirágoztatására, vigyük ekként megtaka-
rított filléreinknek egy részét oda, a hol e célt, egyházunk 
érdekeinek a jogi oktatás terén való érvényesíthetéséb 
egyesített erővel sokkal tökéletesebben megvalósíthatjuk 
Állítson fel a sárospataki főiskola a debreceni testvérfő-
iskola jogakadémiáján saját jogakadémiája helyett s mintegy 
annak élő emlékéül egy vagy két jól dotált jogi tanszéket, 
a melyek e nevöket és jellegöket megtartva, a tiszáninneni 
egyházkerület által töltetnének be. Ez által mintegy elég 
lenne téve azon alapítványok természetének is, a melyek 
ott egyenesen a jogtanítás céljára rendeltettek. Ez volna 

valóban a viribus unitis jelszónak megtestesülése. De ezt 
kellene tenni a máramarosszigeti jogakadémiával is, miután 
ez intézetünk kellő alapok hiányában ma is alig tengődik, 
az új igények szerint való szervezkedésre pedig semmi 
esetre sem leend képes. Meg vagyok győződve, hogy ha 
a máramarosszigeti jogakadémiából egy debreceni jogi 
tanszék lenne, ez több hasznot s Szigetre is több dicső-
séget árasztana, mint a mostani nyomorúságos állapot 
Ekként egyetemes erővel létre jöhetne a Debrecenben ter-
vezett prot. egyetem egyik teljes fakultása, a mely mél-
tán igényelhetne az állam részéről is elismerést és további 
támogatást«. — Nagy fát mozgat a t. Laptárs! 

* Iskolatársak találkozója. Azokat a pályatársa-
kat, a kik Budapesten 1874-ben velünk együtt végezték 
a theol. tanfolyamot, többek részéről kifejezett óhajtásra 
tisztelettel értesítjük, hogy a folyó évre kitűzött találko-
zást elhalasztjuk 1896-ra, az ezredéves ünnepély eszten-
dejére. Petri Elek, Szöts Farkas, Takács József. 

* A clevelandi magyar ref. egyház Amerikában, 
Ohió államban, mint a gyülekezet fiatal lelkipásztora, 
Harsányi Sándor nekünk egy magán levélben írja s a 
mint a clevelandi »Szabadság« című újságban is olvas-
suk, november 25-én szentelte fel gyönyörű góth stylű 
templomát. A nov. 17-ről keltezett levél még csak mint 
bekövetkezendő eseményről ír erről az örömünnepről, me-
lyen jelen lesz az összes, mintegy 5000 lélekből álló 
magyarság, melynek körülbelül fele része református. A 
nagyreményű gyülekezet még alig négy éves. Első missziói 
pásztora Jurany Gusztáv volt Budapestről; mostani lel-
késze Harsányi Sándor Debrecenből, kinek igéretét bírjuk, 
hogy az amerikai egyházi életről s különösen az ottani 
honfitársak egyházi viszonyairól lapunkba többször írni 
fog. Isten éltesse a derék amerikai hitsorsosokat s virá-
goztassa föl clevelandi szép ifjú egyházközségüket! 

* Gyászrovat. Földcáry Gcrzson ó-fehértói ref. lelkészt 
ismét súlyos csapás érte. Egyetlen fia, Károly, négy éves 
korában elhunyt. Két év óta három fiát és egy leányát, 
Károlyival az utolsó fiát temette el ez a sok bánattal 
látogatott szegény szolgatársunk. A kegyelem Istene adjon 
neki erőt és vigasztalást! 

P á l y á z a t . 
A thassi egyház lelkészi állomására. 
Évi javadalom 600 frt, 1200 korona, mely áll 

60 katasztralis hold földből, párbérből, stolárékból. 
A pályázati határidő lejár az 1894-ik év dec. 19-én 

este 6 órakor. 
A határidőn belül a teljesen felszerelt kérvények 

Luliács Ödön ev. ref. espereshez küldendők Nyíregyhá-
zára (Szabolcsmegye) posta helyben. 

Debreczen, 1894. november 28. 
Kiss Áron, 

p ü s p ö k . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Berzeviczy Alber t » K ö z m ű v e l ő d é s ü n k ós a 
h a r m a d i k egye tem « c ímű r ö p i r a t a a főiskolák 
sok r e f o r m k é r d é s é n e k so r án i smé t fe lve te t te a 
prot . theologia i f aku l t á s á l lami kö l t ségen való 
s ze rvezésének r é g e b b e n többszö r szel lőzte te t t 
ké rdésé t . Mind a k é r d é s fontossága , mind az í ró 
kiváló egyén i sége m e g k í v á n j a , hogy prot. egyház i 
körbő l v i s szhango t a d j u n k a fe lvete t t k é r d é s r e . 

Berzeviczy m i u t á n nyomós okokka l k imu-
tat ja , hogy h a z á n k b a n egy h a r m a d i k e g y e t e m r e 
szükség van s hogy ez a h a r m a d i k egye tem nem 
felekezeti, h a n e m állami egyetem l egyen : a theo-
logiai k a r o k k é r d é s é n e k köve tkező mego ldás i 
m ó d j á t j avaso l j a : 

»A budapesti egyetem meg hagyandó volna a maga 
római k. theologiai karával melylyel történetileg összenőtt; 
a míg azt a kart az állam fentartja és időről időre szük-
séges fejlesztéséről is gondoskodik, addig az egyetemi alap-
nak vagy ezen alap egy részének revindikálására irányuló 
törekvéseket nézetem szerint jogosítva van visszautasítani... 
A kolozsvári egyetemen a jelenlegi négy kar mellé ötödik-
nek egy egyesült"állami protestáns theologiai fakultás volna 
felállítandó. Az ilyen egyesítés alig hiszem, hogy elvi 
akadályokba ütközzék. Ilyet tervezett b. Eötvös J. is, és 
ilyen egyesített fakultás eszméje szóba jölt protestáns egy-
házirodalmi téren már a debreceni egyetemmel kapcsolat-
ban is. Azt hiszem, elegendő volna a két evangélikus hit-
felekezet szerint a dogmatika és liturgika számára külön-
külön tanszékeket állítani, a többi közös lehetne. Egy ily 
prot. hittani karnak épen Kolozsvártt való felállítása tel-
jesen megfelelne ama fontos szerep hagyományainak, melyet 
Erdély a magyar protestantizmus történetében vitt, s egy 
új, nevezetes vonzerőt kölcsönözne a kolozsvári egyetem-
nek, annak bizonyos tekintetben az egész országra szóló 
speciális jelentőséget adna. Ez az intézkedés elérhetővé tenné 
— az egyetemi rendszer minden sérelme s minden bonyoda-
lom nélkül.— azt a célt, a melynek érdekében az erdélyi 
ev. ref. egyház már tárgyalásokat kezdeményezett a kor-

mánvnyal s megoldhatná azt a feladatot is, a mely a 
debreceni felekezeti egyetem tervének egyik legfőbb indító 
oka volt. Meg kell jegyeznem, hogy részemről a megoldás 
e módját tartom egyedül lehetségesnek ama cél megvaló-
sítására, miszerint a Kolozsvárott most felállított ev. ref. 
hittani akadémia az ottani egyetemmel ^kapcsolatba hozzas-
sék« ; ez az akadémia t. i. beolvasztható volna az egyetemi 
karba, az egyház részére olyan jogok tartatván fenn, a 
minőket b. Eötvös 1870-iki törvényjavaslata szánt a fele-
kezeteknek 

í m e ez Berzeviczy t e rve az á l lami p r o t e s t á n s 
theologia i f a k u l t á s r a vona tkozó lag . 

Az á l lami p r o t e s t á n s theologia i k a r k é r d é s é -
nek egész kis t ö r t é n e t e van m i n d ál lami, mind 
egyházi részről . Az á l lam részérő l b á r ó Eö tvös J. 
1870-iki egye temi t ö r v é n y j a v a s l a t á b a n az a k k o r 
egye t len e g y e t e m e n (a ko lozsvár i 1 8 7 3 - b a n állít-
t a to t t fel) v a l a m e n n y i beve t t h i t fe lekeze t szá-
m á r a (az u n i t á r i u s o k kivéte lével ) h i t t an i k a r t 
t e rveze t t , a p r o t e s t á n s o k é t közösen, a ké t evan-
gé l i kus egyház számára , oly módon , m i n t ezt 
Berzeviczy is kon templá l j a . T r e f o r t Ágos ton 
1873- ik i t ö r v é n y e azonban , melylyel a kolozsvár i 
egye tem szervez te te t t , a h i t t an i k a r o k a t e lvben 
el töröl te , a b u d a p e s t i római ka th . f aku l t á s t is 
csak á t m e n e t i l e g h a g y t a meg, p r o t e s t á n s theol . 
f aku l t á s ró l ha l lani sem akar t , m e r t az ő f ranc ia -
páp i s t a é s z j á r á s a szer in t »a theo log ia nem tudo-
m á n y a . A h e t v e n e s évek ó ta h a z á n k b a n ural-
kodó á r a m l a t a theologiai f a k u l t á s o k n a k n e m 
kedveze t t . Az 1883- ik i egye temi a n k é t a lka lmá-
val a theologia i k a r o k k é r d é s e függőben hagya-
tott , b á r n é h á n y a n s közöt tük kü lönösen Lánczy 
Gyula nagyon n y o m a t é k o s i n d o k o k a t hoz tak fel 
mel le t te . Berzeviczy azonban mind az illető egy-
házak ra , mind az á l l amra nézve e lőnyösnek és 
c é l s z e r ű n e k t a r t j a , hogy »a p a p n ö v e n d é k e k n e k 
lega lább egy része egye temi theologiai k a r o n 
kópeztessékff , s ezen k iképez te t é se a la t t b izonyos 
m ó r t é k b e n m á s t u d o m á n y s z a k o k k a l is foglalkoz-
hassék s » t a n u l m á n y a i befe jez tével a theologia i 



szakból a csakis egyetem által nyújtható leg-
magasabb, t. i. doktori fokozatot elnyerhesse a. 
— Egyházi köreinkben felmerülése óta mindig 
rokonszenves fogadtatásban részesült a protestáns 
theologiának az egyetembe való bevitele. Tudo-
mányos, theologiai ós egyházpolitikai szempont-
ból egyaránt. Lapunkban dr. Kovács Ödön már 
1868-ban a báró Eötvös-féle törvényjavaslat előtt 
sürgette az universitas oly módon való újjászer-
vezését, hogy azon helyet nyerjen a » vallás tudo-
mánya« is (Pr. E. és I. L. 1868. évf. 51. sz.) 
s ezt az eszmét akkor Ballagi M., Kovács A. 
e lapban több ízben fejtegették. Kovács Ö. az 
erdélyi református tanárok 1871. május 23-án 
Nagy-Enyeden tartott értekezletén »A theologia 
helye az egyetemen« cím alatt tudományos ér-
vekkel küzd a theologia egyetemre vitele mellett. 
Török Pál a »Protestáns Egylet« budapesti köz-
gyűlésén egyházpolitikai, társadalmi és nemzeti 
szempontból is szükségesnek tar t j a az állami 
theologiai karok szervezését. Sőt az erdélyi 
egyházkerület az 1892-iki közgyűlésen a Kolozs-
vári t felállítandó theol. akadémia ügyének tár-
gyalása alkalmával dr. Kovács Ödön indítványára 
egyhangúlag e lhatározta : »Kérje fel közgyűlé-
sünk az egyetemes zsinatot, hogy az ág. testvér-
egyház zsinatjával közösen hassanak oda, hogy 
az állam a kolozsvári — úgy is még csonka, 
mert a theol. fakultást nélkülöző — egyetemen 
úgy a tudomány-egyetem teljessége, mint a pro-
testánsok iránti méltányosság, de legfőként a 
nemzeti irányú közművelődés nagy érdekéből, 
rendezzen be egy protestáns theologiai fakultást a 

Az állami egyetemen állítandó egyesült pro-
testáns theologiai fakultás eszméje, mint a fen-
tebbi történeti visszatekintés is mutatja, teljes-
séggel nem idegen nálunk sem az állam, sem 
a prot. egyház körében. Magam részéről, ki e 
kérdésről már most husz éve nagy rokonszenv-
vel pártolólag írtam egy iskolai pályázaton, az 
évek során nyert theologiai, egyházi és társadalmi 
tapasztalatok által még inkább megerősödtem 
abban a meggyőződésben, hogy a protestantizmus 
részére a legjobb lelkészképzés az egyetemen 
adható meg. Igaz ugyan, hogy legújabb időben az 
állam ós egyház közötti viszonyok rendezése 
folytán az egyetemeken a theologiai karokat sok 
helyt megszüntették s a papképzés az úgyne-
vezett szemináriumi rendszerbe csapott á t ; ez 
történt Franciaországban, Olaszországban, Orosz-
országban ós Belgiumban, tehát főként a római 
kath. országokban, a miért ezt a szemináriumi 
papnevelóst, ha úgy tetszik r. kath. rendszernek 
is nevezhetjük. De másfelől az is bizonyos, hogy 
főleg a protestáns többségű országokban, mint 
Svájc, Hollandia, Németország ós Angi ía, a lelkész-

képzés az egyetemek theologiai karain történik, 
a miért a theologiai karok rendszerét protestáns 
rendszernek nevezhetjük. A fakultás rendszer 
határozottan magasabb színvonalú képzést ad, a 
theologia tudományos művelésére is kedvezőbb, 
a papság társadalmi műveltségét is inkább emeli, 
mint a zárt szemináriumi rendszer, s mindenek 
felett amaz evangéliumi keresztyén elvnek a meg-
testesítője, hogy a gyertyát nem azért gyújtják 
meg, hogy a véka alá rejtsék. Igen, a keresz-
tyénség világnemesítő ós megszentelő erői nem 
ar ra valók, hogy zárt és gyakran szűk látkörű, 
minden esetben egyoldalú szemináriumokba be-
falaztassanak s a rendi papság privilégiumai 
gyanánt lefoglaltassanak, hanem a protestantizmus 
elveinek megfelelőleg ki kell vinni azokat a vi-
lágba, be kell oltani azokat a különböző tudo-
mányokba, hogy azoknak is az evangélium legyen 
az ízesítő sava és erjesztő kovásza. 

Ez az első és legfőbb ok, a miért mi az 
egyetemi theol. fakultások rendszere mellett va-
gyunk. De vannak más okaink is. 

Hazánkban magasabb egyházpolitikai szem-
pontból is szükséges arról gondoskodni, hogy a 
papnevelő intézetek megfeleljenek azoknak a kö-
vetelményeknek, a melyeket az állam — a vallási 
meggyőződések és az egyházak autonómiájának 
teljes kímélése mellett — a maga érdekei szem-
pontjából nemzeti és kulturális tekintetben fel-
állítani jogosítva van. »Ezen az úton, mint Ber-
zeviczy is kiemeli, azokat az egyházakat is, a 
melyek ecldig a magyar állameszmétől kevésbbé 
vannak áthatva, legalább papjaiknak egy elite je 
által szorosabban csatolhatjuk az államhoz, ós 
megszüntethetjük azt a ma fennálló anomáliát, 
hogy a hittani szakban a legmagasabb akadé-
miai fokozatot csak egyetlen egyház papjai nyer-
hetik el, s ha például egy protestáns lelkész 
valamely külföldi egyetemen meg is szerezte a 
doktori diplomát, azt a hazában még nosztrifi-
káltatni sincs módjábancc. 

Mi tehát a theologiai egyetemre vitelét el-
vileg nemcsak nem perhorreskáljuk, hanem hatá-
rozottan helyeseljük, kívánjuk, sürgetjük. 

Más kérdés a gyakorlati kivitel, vagy a 
megvalósítás kérdése, mely most távolról sincs 
napirenden, s még csak jeleket se látunk, me-
lyek arra mutatnának, hogy egyhamar szőnyegre 
kerüljön ez az ügy. Sőt őszintén megvallva, bizo-
nyos csudálkozással látjuk, hogy Berzeviczy úr, 
ki oly huzamos ideig volt az élén a közoktatás 
ügyének, ezt a nagyfontosságú kultur-politikai 
kérdést most szellőzteti, mikor már az ügyek 
intézésére nincs közvetlen befolyása. Fejtegetései 
épen ezért most csak akadémikus természetűek, 
s mi is csak elvileg szóltunk a tárgyhoz. Majd 



ha egyszer-akkor ismét aktuális lesz az állami 
theol. fakultások kérdése, akkor hozzászólunk 
gyakorlati szempontból is, mert ebben a tekin-
tetben nagyon sok tisztázandó része van a kér-
désnek. Hogy csak Kolozsvártt vagy Budapesten 
is állíttassák e protestáns theol. fakultás? Ilogy 
hány és milyen tanszékek szerveztessenek ? Hogy 
az egyházaknak milyen befolyás biztosíttassék a 
tanárok kinevezésére? Hogy a meglevő theol. 
akadémiák s az állami fakultás vagy fakultások 
között milyen legyen a viszony? Ezek s az ezek-
hez hasonló gyakorlati kérdések, ha valósításra 
kerül a sor, előzetesen mind megoldandók. 

Akár miként fejlődjék nálunk a szentesítést 
nyert vallásügyi törvények alapján az állam és 
az egyházak közötti viszony, az államra nézve 
sem lesz közönyös a lelkészképzés kérdése, s 
nagy politikai hiba volna -részéről, ha ily fontos 
kulturális kérdésben tovább is a nem törődés 
kényelmes álláspontj ara helyezkednék. 

Se. F. 

Egyházi ünnepeinkről. 
Felolvastatott Budapesten dec. 5-én, a 2-ik adventi estén. 

Tisztelt közönség! Talán többen is vannak közöttünk 
olyanok, kik a közélet zajában a mindennapi teendők 
által lekötve, nem is gondoltak arra, hogy mi az elmúlt 
vasárnapon átléptük már az újév küszöbét, s ma már 
az új esztendőnek 4-ik napját éljük. Igen, mert nemcsak 
a polgári, hanem az egyházi társadalomnak is megvan 
a maga külön időszámítása, csak hogy a polgári életben 
január 1 - ét tekintjük az évforduló napjául, az egyházi élet-
ben pedig advent első vasárnapját. E nappal kezdődik 
tehát az újév, mely nap egyszersmind a karácson ünne-
pére való előkészületnek első vasárnapja. Épen azért most, 
midőn egy új esztendő első napjait éljük, nem lesz talán 
alkalomszerütlen egy rövid pillantást vetni ünnepeinkre, 
azoknak eredetére és jelentőségére. Ünnepeink magukban 
véve is elég anyagot szolgáltatnak az elmélkedésre, mert 
eltekintve azoknak históriai jelentőségétől, mindegyikben 
egy-egy mély vallásos gondolat van kifejezve. Már pedig 
az ember bármilyen szorgalommal dolgozzék a minden-
napi kenyérért, vagy a dicsőségnek egy gyorsan eltűnő 
sugaráért, mégis jól esik olykor feltekinteni az égre, hon-
nan hitünk szerint származik minden jó adomány. Az 
ember a mindennapi élet zajában igen könnyen megfeled-
kezik teremtőjéről, s az őt környező dolgokban és tüne-
ményekben nem ismeri fel az Isten gondviselő szereteté-
nek nyomait, pedig a természetben minden, az égitestek 
forgása és egy hangya cérnaútja, a százados tölgyek és 
a kis ibolya virága ékesen hirdetik az Isten bölcseségét 
és jó-ágát, melyet énekes könyvünk oly szépen fejez ki 
a 19. zsoltárban, midőn mondja: »uz egek beszélik és 
nyilván hirdetik az Úrnak erejét, az ég mennyezeti szé-
pen kijelenti kezének munkáit. A napok egymásnak tudo-
mányt mutatnak az ö böleseségéröl; egy éj a más éjnek 
beszél az Istennek ö nagy dicsőségéről.« A világon minden 
tünemény hathatósan ösztönöz minket arra, hogy tekinte-
tünket az égre függeszszük ; de kiváltképen buzdítanak erre 
ünnepeink, melyeknek egyenesen ez a rendeltetésök, s 

ebben van vallásos jelentőségök, a lelki életre vonatko-
zólag építő hatásuk. 

Azok a nagyon felvilágosodott emberek, kik a val-
lásos radikálismus képviselői, azt állítják ugyan, hogy 
ünnepeinknek semmi építő ereje nincs, mert azon ese-
mények, melyek históriai alapját képezhetnék, csupa le-
gendák, a túlcsigázott fantázia szüleményei, melyek csak 
symbolumi jelentőséggel bírhatnak, s a beteges lélekre 
lehetnek hatással. Ez állítás azonban csak akkor állhatna 
meg, ha a keresztyén ünnepek alapját képező események 
csakugyan puszta legendák volnának, s ha általában az 
ünnepeknek valláserkölcsi építő ereje amaz elbeszélésektől 
függne. De ha a keresztyén ünnepeknek alapját egy-egy 
mélyebb, az emberi lélekben gyökerező vallásos eszme 
képezi, s ha az az eszme vagy igazság a Krisztus sze-
mélyével elválhatlan összefüggésben áll: akkor azoknak 
valláserkölcsi értéke és építő ereje minden kétségen felül 
áll. Annyit azonban el kell ismernünk, hogy azon formák, 
melyek által az egyház a vallásos buzgóság megnyilat-
kozását szabályozza, s bizonyos szertartások végzésére 
irányozza, múlékonyak, az idővel együtt változók, s azok-
nak is kell lenniök, ha csak a keresztyénség elévülni nem 
akar. De az ünnepek alapját képező vallásos eszme változ-
hatatlan, úgy hogy mi az egyházi szokásoknak, az ün-
neplés módjának minden különbfélesége mellett is egynek 
érezhetjük magunkat az ős egyház hívő tagjaival. Az ün-
neplés módját, a különböző szertartásokat tehát nem 
szabad olyanoknak tekintenünk, mint a melyek a keresz-
tyén vallás lényegéhez tartoznának. Mint egyházi szokások 
lassanként állottak azok elő, s az idők változásai, s a kü-
lönböző korszakoknak egymástól eltérő izlése és gon-
dolkozása átalakító befolyást gyakoroltak reájuk. így pl. 
a róm. és prot. egyház között lényeges különbség van 
az ünnep jelentőségének felfogásában és az ünneplés 
módjában. A róm. egyházban az ünnep a vallásos színi 
játéknak egy neme, melynek az a célja, hogy az emberi 
képzelődést foglalkoztassa. A prot. egyház ellenben az 
ünnepeket csak olyan alkalmaknak tekinti, melyek a ke-
resztyén üdvnek, a Krisztus megváltó munkájának egy-egy 
kiválóbb mozzanatát teszik elmélkedésünk és valláserkölcsi 
építésünk tárgyává. Ez az oka azután annak, hogy a róm. 
egyházban a fényes papi szolgálat lényeges alkatrésze az 
isteni tiszteletnek, sőt a legmagasabb fokú üdveszközlő 
cselekvény. ellenben mi protestánsok úgy vagyunk meg-
győződve, hogy üdvünk nem a külső fényes szertartások-
tól, hanem sokkal inkább függ a Krisztussal világba lépett 
új életelv elsajátításától, függ az Istennek lélekben és igaz-
ságban való imádásától. Azon ünnepek tehát, melyek a 
prot. egyházban meghonosodtak, kivétel nélkül mind a 
Krisztus megváltó munkájával állanak szoros kapcsolatban. 

Lássuk ezeket az ünnepeket. 
Első helyen kell megemlékeznünk a vasárnapról, 

mely a keresztyénségnek legrégibb és leggyakoribb ünnepe. 
Hogy a vasárnap, mint ünnepnap, épen minden 7-ik na-
pon köszönt be, ennek oka az időnek hetekre való fel-
osztása, s a hold változásán alapszik, mely tudvalevőleg 
négyszer 7 nap alatt teszi meg a földkörüli útját, s az 
egyik változástól a másikig épen 7 nap, vagyis egy hét 
szükséges. Az időnek ezen hetekre való beosztása nem-
csak a zsidóknál volt meg, kiknél egyenesen vonatkozás-
sal van a világ teremtésére, hanem ismeretes volt csak-
nem minden régi pogány népnél, még azoknál is, melyek 
Mózesnek a világ teremtésére vonatkozó elbeszéléséről mit 
sem tudtak. A vasárnap megünneplésének vallásos jelen-
tősége azonban nem az időnek hetekre való beosztásán 
alapszik, mert hiszen akkor e napot mind azon népek 
megünnepelték volna, melyek az időnek a hold változásai 



szerinti beosztását ismerték. A zsidók is a hétnek utolsó 
napját nem a hold változása miatt ünnepelték, hanem a 
teremtés befejezésének emlékére, midőn Isten iránti hálá-
juknak isteni tisztelettel és munkaszünettel adtak kifejezést. 
És ezt a legnagyobb szigorral megtartották. De azon nagy 
szigornak nem volna értelme, ha a szombatot pusztán 
csak a nyugalom napjának tekintették volna. Ennek bizo-
nyára mélyebb vallásos jelentősége is lehetett a zsidóknál. 
A természetben ugyanis — a mint egyes egyházi tudó-
sok a szombat vallásos jelentőségét igazolni akarják — 
a maga folyton működő erőivel, Istennek teremtő keze van 
kijelentve, ki mindeneket alkot és igazgat. De a termé-
szetben tapasztalható folytonos változás — bár Istennek 
teremtő erejére utal — még sem fejezi ki egész mivoltá-
ban az istennek lényegét, mert ő épen ellenkezőleg a 
természet változásaival szemben örökkévaló és változ-
hatlan valóság, mely tulajdonságát a földi viszonyok közt 
a teljes nyugalom jelképezhetné legmegfelelőbben. Hihető 
tehát, hogy valamint 6 munkanap az Isten teremtő ere-
jének jelképe, ügy a 7-ik nap, a szombati nyugalom, az 
Isten változhatatlanságának és örökkévalóságának symbo-
luma. És a gondolat adja meg a 7-ik nap megszentelésé-
nek vallasos jelentőségét. 

Mi keresztyének azonban a szombat helyett a vasár-
napot ünnepeljük, s ez ünnepünket sokan egyjelentésűnek 
veszik a zsidók szombati ünnepével. De helytelenül, mert 
a mi vasárnapunk nemcsak a megünneplés módjában, 
hanem az iinnep jelentőségében is különbözik, mi azonnal 
szembetűnik, mihelyt ennek eredetével tisztába jövünk. 
Az ős keresztyének kezdetben egy napot sem tartottak 
külön s ebben megjelölt szent napnak, mert ők azt val-
lották. hogy a keresztyén ember egész életének egv Isten-
nek szentelt ünnepnapnak kell lenni. Ezért ők minden 
nap összegyűltek imádkozni, s minden nap éltek a sze-
retet vendégségével összekötve úrvacsorájával, Krisztus 
engesztelő halálának emlékezetére. Máskülönben egyik 
napon csak úgy végezték dolgaikat, mint a másikon. A 
hivatalos munkaszünet tehát előttük ismeretlen volt. De 
nem sokára, talán már az apostoli korban, a napok kö-
zött némi különbséget tettek. Minthogy Idvezítőnk halála 
pénteki és feltámadása vasárnapi napon történt, e két 
napon ünnepélyesebb isteni tiszteleteket kezdtek tartani, 
melyeken kifejezést adtak ezen napok vallásos jelentősé-
gének. így pénteket a bűnbánat és vezeklés napjának 
tekintették, melyen böjtölve és térdepelve imádkoztak, ki-
fejezvén mély bünbánatuk s vezeklésük által, hogy Krisztus 
mi érettünk halt meg, s önfeláldozása által példát adott 
nekünk arra, hogy igazi rendeltetésünket ne a világias 
életmódban keressük, hanem a mennyország javai után 
állhatatos törekvésben. A vasárnap ellenben az öröm napja 
volt, mert ezt a napot, melyen az ldvezítő feltámadt, 
olyannak tekintették, mely bizonyosokká tesz minket arról, 
hogy igazi hazánk nekünk is a mennyben van, s az oda 
jutásban a halál minket meg nem akadályoz. E napon 
ezért az első keresztyének fennállva imádkoztak, öröm-
énekeket énekeltek és nem böjtöltek. 

Lassanként ezután kiemelkedett a vasárnap a többi 
napok közül, s valóságos ünnepnappá lett. A vasárnap 
megünneplésére vagy az ünneplés módjára nézve azonban 
sem Jézus, sem az apostolok utasítást nem adtak, s csak 
Krisztus után a III. században tétettek erre vonatkozó 
hatósági intézkedések; az a szokás tehát, hogy vasárnapon 
a munkától tartózkodni kell, nem evangéliumi rendelésen 
alapszik. Sőt ellenkezőleg, midőn a farizeusok szemre-
hányást tettek Jézusnak, hogy ő szombat napon betegeket 
gyógyít, vagy hogy tanítványai éhségök csillapítása végett 
kalászokat szaggattak, nyiltan kimondja, hogy a szombat 
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lett az emberért, s nem az ember a szombatért; vagyis 
a hét egy bizonyos napjának megünneplése csak a test 
pihenése céljából szükséges, de a hol a heti ünnep az 
emberi élet szükségeivel ellentétbe vagy összeütközésbe 
jő, ott az embernek fia ura a szombatnak is. A munkától 
való tartózkodást azonban már a pogányok az ünnep 
lényegéhez tartozónak tekintették. így a rómaiak megtil-
tották ünnepnapon a törvénykezést és minden terhesebb 
munkát, hogy a léleknek is legyen ideje istennel és a 
vallásos dolgokkal foglalkozni. A vasárnapi munkaszünet 
e szerint nem a zsidó szombati nyugalomra vezetendő 
vissza, mert annak általános humanitárius alapja van. 
Nagy Konstantin császár szabályozta először a vasárnap 
megünneplését, megtiltván e napon a törvénykezést, a 
nyilvános színházi előadásokat és zajosabb mulatságokat, 
de a mezei munkát, ha sürgős volt, Ő is megengedte. 

Innen kezdve a vasárnap a keresztyének rendes 
heti ünnepnapjává lett, melyet néha túlságos szigorral 
ünnepeltek — a mi azonban nem foly a keresztyénség 
lényegéből és e nap eredeti vallásos jelentőségéből — néha 
pedig kizárólag a mulatság és nyugalom napjának tekin-
tették. Mindkét eljárás helytelen és túlzott. Kárhoztatásra 
méltónak tartom, ha valaki a nélkül, hogy lelke késztetné 
arra, csupán a maga kegyességének fitogtatásából egyebet 
sem tesz. mint egész nap imádkozik és mellét veri. A 
világon semmi sem visszatetszőbb, mint az álszenteske-
dés, a mesterkelt kegyesség, mely a keresztyénség szelle-
mével éles ellentétben áll. De másfelől az is visszaélés, 
ha valaki a vasárnap vallásos jelentőségére semmit sem 
ad, s azt egyszerűen csak olyan munkaszünetes napnak 
tekinti, melyet a munkás emberek kedvéért rendelt az 
állam. A vasárnap megün leplésenek szívből kell jőni. A 
benső vallásos szükség-érzetnek kell vezetni az embert 
az istenházába, hogy ott levetve a mindennapi életnek 
ezer gondjait, Istennel társalkodjék, s ebből magának 
újabb erőt és kitartást merítsen a további küzdéshez. 

I S K O L A Ü G Y . 

A kecskeméti ev. ref. jogakadémia. 
Levél a Szerkesztőhöz. 

II, 
Kecskemét, nov. 28. 

Igen tisztelt Szerkesztő úr! 
Becses lapja f. évi 45. számának idézett referádá-

jában jogakadémiánkra vonatkozólag még a következők 
is foglaltatnak: 

^Felhívja továbbá a jelentés a közgyűlés figyelmét 
arra a sajnálatos körülményre, hogy a tanári fizetés fe-
lette csekély lévén, a jogakadémiai tanárságra az arra 
hivatottak és tudományosan készültek nem pályázhatnak, 
és így azokat oly fiatal erők szokták elnyerni, kik nem 
annyira hivatásból, mint inkább a joggyakornoki évek 
elkerülése céljából igyekeznek ez állásokra. így aztán a 
tanügy kárára, a tanári kar folytonosan változik. Ben-
dezendő volna tehát a jogakadémiai tanárok fizetése oly-
formán, hogy az legalább a kecskeméti törvényszéki birák 
fizetését megüsse. A közgyűlés e tekintetben is javaslatot 
kér az igazgató-tanácstól«. 

Hát igaz, hogy ha az ide vonatkozó felterjesztésből 
egyes mondatokat kiragadunk és a maguk összefüggéséből 
kiszakítunk, akkor lehet annak oly féle értelmezést adni. 



mint azt a referáda teszi, de semmi esetre sem lehet 
ahból azt az állítást kiolvasni, hogy jogakadémiánkon a 
tanári állásokat oly fiatal erők szokták elnyerni, a kik 
arra nem hivatottak. 

Mert tény ugyan, hogy a jogtanári fizetések csekély-
sége folytán pályázatainkon — a mint ezt a felterjesztés 
is kiemeli — rendszerint »kezdő fiatal doktorok, ügyvéd-
jelöltek, bírósági aljegyzők stb* vesznek részt és válasz-
tatnak meg. de hogy ezek hivatottsággal és tudományos 
készültséggel ne bírnának, ezt épen ama körülmény cáfolja 
meg eklatánsul, hogy e fiatal erők egy-két évi tanárkodás 
után intézetünkből jobban dotált állásokra eltávozva, rövid 
idő alatt oly positiókra emelkednek föl, a hova hivatott-
ság és tudományos készültség nélkül felemelkedni merő 
képtelenség, s a mely állásokon a veszteség fájdalmával 
bár, de azért jogos büszkeséggel tekint rájok tanintézetünk. 

így dr. Tassy Pál 3—4 évi tanárkodás alatt mind 
a két tudori, valamint az ügyvédi diplomát és az egyetemi 
magántanári képesítést is megszerezve, 1886-ban kir, al-
ügyészszé neveztetett ki s már két év óta kir. táblai biró. 

Dr. Horváth Ádámot két évi jogtanárkodás után, 
mint 26 éves fiatal embert, Kecskemét város felső kerü-
letének képviselői székébe emelé a közbizalom. A helyébe 
választott dr. Kiss János szintén alig két évi tanárkodás 
után 1889-ben kir. alügyészszé kineveztetve, rövid időn 
kir. ügyészszé léptettetett elő. Utóda dr. Szászi Béla hason-
lólag nem tölt itt két évnél többet; kir. albirónak megy, 
ilyen minőségben Szilágyi Dezső igazságügyminister a 
kodifikáló' bizottság jegyzőjéül rendeli Őt be, s ma titkár 
az igazságügyminiszteriumban. Dr. Magyary Géza 2% év 
után a nagyváradi kir. jogakadémiára neveztetik ki rend-
kívüli, majd rendes tanárnak s most egyik büszkesége a 
nevezett tanintézetnek. 

Ezek mindannyian, mint egészen kezdő 24—26 éves 
fiatal emberek jöttek hozzánk, de egyrészt a megélhetés 
kényszere, másrészt a továbbhaladhatás vágya által innen 
elűzve, hivatottságukkal, készültségükkel, arra valóságuk-
kal aránylag rövid időn tekintélyes állásokat vívtak ki 
maguknak. Nem is szólva a régebben eltávozott dr. Szeless 
Józsefről, a kit mint, szintén egészen fiatal jogtanárt, 
Kecskemét város legelső pénzintézete, a virágzó takarék-
pénztár-egyesület választ meg fényesen dotált vezérigaz-
gatójává, vagy Keresztes Jánosról, a kit a jogtanári szék-
ből Kecskemét város főjegyzői hivatalába emel a törvény-
hatóság bizalma, vagy végül Vámos Béláról, a kit két év 
előtt Kecskemét város főkapitányává nevez ki a belügyi 
kormányt képviselő főispán. 

Hát ha ezekben a férfiakban hiányzik vala a hiva-
tottság, akkor őket bizonyára nem éri vala az ily díszes 
állásokra történt meghivattatás szerencséje. 

Ide vonatkozólag végül azt mondja a referáda, hogy 
»a közgyűlés e tekintetben is (t. i. a tanári fizetések eme-
lése tekintetében) javaslatot kér az igazgató-tanácstól«. 

Ez téves állítás. Mert hiszen a szóban forgó jelentést 
és abban a jogtanári fizetések emelésére vonatkozó javas-
latot épen maga a jogakadémiai igazgató-tanács terjesz-
tette fel, mint a saját javaslatai az egyházkerületi köz-
gyűléshez. Javaslattételre felkérni tehát fölösleges lett volna. 

Ellenben az egyházkerületi közgyűlés nem a jog-
akadémiai igazgató-tanácsot, hanem a másik két fentartó 
testületet, t. i. Ktcskemét városát és a kecskeméti ref. 
egyházat hívta fel hafározatilag a jogtanári fizetéseknek 
az igazgató-tanács javaslata értelmében leendő felemelésére. 

Pedig talán méltóbb lett volna a főtiszteletű egyház-
kerülethez, ügy is mint egyik fentartó testülethez, de külö-
nösen úgy, mint jogakadémiánk legfelsőbb autonom fen-
hatóságához, ha a többi fentartóknak jó példát mutatva, 

az általa fentartott egy tanszék javadalmazását nemes 
áldozatkészséggel haladék nélkül felemelte volna. 

Mert, hogy jogakadémiánkon a tanári fizetések fel-
emelése immár elodázhatlan, azt belátja mindenki, a ki 
a hazai jogakadémiák jelenlegi viszonyait csak futólag 
ismeri is. Ha mi a többi jogakadémiákkal nem versenyt 
állani, hanem az eltiportatás ellen magunkat csak némileg 
is megvédelmezni akarjuk, legelső sorban jelesebb tan-
erők megszerzéséről és állandósításáról kell goudoskod-
nunk. Ez pedig csak a fizetéseknek ha nem is a királyi, 
érseki és püspöki jogakadémiák tanárai, hanem legalább 
a vidéki törvényszéki birák javadalmazásának színvona-
lára emelésével érhető el. A királyi jogakadémiákon a 
rendes tanárok fizetésének minimuma ez idő szerint 
2000 frt törzsfizetés, 4—500 frt lakbér, 100 frt ötödéves 
korpótlék s 5 - 600 frtra, sőt többre is felrúgó tandíj- és 
vizsgadíj-osztalék. Pozsonyban és Nagyváradon még en-
nél is magasabbak a fizetések és nem sokkal csekélyeb-
bek Egerben, Pécsett, Debreczenben. Még Sárospatakon 
és Eperjesen is nagyobb dotációja van a jogtanároknak, 
mint nálunk. Az egyetlen máramaros-szigeti akadémia áll 
tanári fizetés dolgában alattunk. 

Az, a mit mi az egyházkerülettől és a többi fen-
tartóktól kérünk: 1600 frt törzsfizetés, 300 frt lakbér és 
100 frt ötödéves korpótlék. Ez felel meg egy kecskeméti 
törvényszéki biró fizetésének. Ez még mindig messzire 
áll — különösen a mi csekély 100—150 frt tandíj- és 
vizsgadíj osztalékunkra való tekintettel — a kir. jogaka-
démiák tanárainak javadalmazásától, de kapcsolatban a 
jogakadémiák tervbe vett újjászervezése, illetőleg a kötelező 
doktorátus eltörlése folytán remélhető előnyökkel, vélemé-
nyem szerint biztosítaná tanári karunk állandóságát s ez 
irányban tanintézetünk konszolidációját. 

Igen tisztelt szerkesztő úrnak szives előzékenységeért 
ismételten köszönetet mondva, vagyok kiváló tisztelettel 

Dr. Kovács Pál, 
jogak. igazgató. 

Az elemi közoktatás állapota. 
A közoktatási minisztérium jelentése szerint. 

A közoktatási minisztérium évenként jelentést szokott 
tenni a közoktatás állapotáról. Ebből a beszámolóból most 
jelent meg az I-ső kötet, mely az elem iskolázás ügyeivel 
foglalkozik s a tanítói nyugdíjintézet állapotát ismerteti. 

A miniszteri jelentés az 1892/93. iskolai év adataival 
számol be, melyből addig is míg részletesebben ismertet-
hetnők, bemutatjuk a legfőbb adatokat. 

Az országos közoktatási tanácsról szóló rövid jelen-
tés kevés jelentős dolgot tartalmaz. A tankönyvbirálatok-
ról való beszámolóban örvendetes az a mozzanat, hogy az 
oláhok kivételével, a többi nemzetiségi iskolák tankönyvei 
már nem igen adnak kifogásokra okot. Ha a jelentés ez 
a része teljesen megbízható, akkor a hazafias szellem e 
megerősödését a népiskolákban a nemzeti iskolapolitika 
szempontjából nagy haladásként üdvözölhetjük. 

A népoktatásra vonatkozó adatok: Tanköteles gyer-
mek volt 1893-ban 2.769,61 i. A haladás e tekintetben 
nagyon szép. Mert a tankötelesek száma 1869-től a mult 
évig minden évben átlag húszezerrel, az utolsó egy év 
alatt pedig 98.900-al, vagyis a huszonnégy évi átlagos 



szaporodásnak majdnem ötszörösével növekedett. A tény-
leg iskolába járó gyermekek száma (ez idő szerint 2.232,315, 
vagyis a tankötelesek 80.6 százaléka) 1869. óta minden 
évben átlag 45,000-rel, az utolsó egy év alatt pedig 
62,600-al szaporodott. Ez is szép, de még mindig nem 
elég, mivel még most is majdnem háromezer gyermek 
nem jár iskolába. Az iskolák száma (ez idő szerint 16,942) 
1869. óta évenként átlag 131-el, az utolsó egy év alatt 
25-el szaporodott. A tanítók száma (ez idő szerint 25,752) 
1969. óta minden évben átlag 331-el, az utolsó egy év 
alatt pedig 246-el gyarapodott. Népiskoláink föntartására 
fordíttatott az utolsó évben 16.600.000 forint, mi az 
1869. óta lefolyt huszonnégy év alatt a népoktatási költ-
ségeknek minden évben átlag 530.000 frttal való szaporo-
dását jelenti. 

Tanulságosak az iskolák nemzetiségi viszonyaira 
vonatkozó adatok. 1892/93-ban volt 16,942 népiskolánk. 
Magyar tannyelvű 56 60% arányban, más de nem magyar 
nyelvű iskolánk (26"26% arányban): magyarral vegyes 
nyelvű iskolánk (17'9% arányban); magyar nélkül több 
nyelvű iskolánk (8% arányban) 14. A nem kizárólag 
magyar tannyelvű 7353 népiskola közül: a magyar nyel-
vet sikerrel oktatta (66 ,38% arányban) 1884, siker nél-
kül, vagy épen nem tanított (33'66% arányban) 2472. 
Az 1891/92-ik tanévben 7472 iskolának állapotáról kellett 
szólani az 1879. évi XVIII. törvénycikk alapján. Miként 
látható, az általános helyzet 119 iskolában javult, míg 
ellenben a sikeres oktatás és a siker nélküli eljárás adatai-
nál, a mennyiben az utóbbi minőségű magyar nyelvi okta-
tás 87 iskolában rosszabbodott, kivehető, hogy az 1892/93. 
tanév idevágó végeredménye épen nem mondható kielégítő-
nek. Azok között az iskolák között, a hol legkevésbbé 
tanították a magyar nyelvet, legelői állanak a görög 
katholikus és görög keleti iskolák, melyek 42'8°/0« illetőleg 
42'6%-jában »siker nélkül oktattak magyarul«, értsd: épen 
nem törődtek az állami nyelvvel. Az 563 izraelita iskola 
közt nem magyar volt 34. Sikerrel tanították a magyar 
nyelvet mind e 34 iskolában is. 

A mi a tanítókat illeti, az 1892/93-diki tanévben 
25,752 tanító közül: a magyar nyelvet oktató képességgel 
bírta 95'3°/0 arányban 24,473, s magyarul egyáltalában 
nem tudott 4 -97% arányban 1279. A mennyiben pedig az 
1891/92-iki tanévben 1601 tanítónk nem tudott magyarul, 
kiderül, hogy az állapot — ismét csak a száraz adatokkal 
szólva — 20T százalék arányban javult, vagyis, hogy a 
magyarul nem tudó tanítók száma 322-vel apadt. A minisz-
ter azonban hozzá teszi: »Nem kötök vérmes reményeket 
e jelenséghez, melyet meglehet, már a legközelebbi idő 
elronthatna. Számos okom van arra, hogy a helyzetet 
sötétebbnek lássam*. 

Érdekesek a kisdedóvásra vonatkozó adatok is. Ovoda-
köteles volt 1.071,760 (a lakosság 7'88%-a). Ezek közt 
állandó felügyelet nélkül való 319,373. Ezekből tényleg 
ovodába járt 129.634 (40-59%), 26,985-tel több mint az 
előző évben, a mi, a viszonyokat tekintve, meglepő hala-
dás. Kisdedovó intézet volt 1757, de ezek közt 724 csak 

nyári menedékház s ezek száma gyarapodott leginkább. 
A költségek összege volt 653,613 frt. — A népnevelés 
ez az ága tehát aránylag elég szépen halad. 

A népiskolázás emelésére tett intézkedések között 
nevezetesebbek: az »óvóintézet-köteles* gyermekek össze-
írása; az iparostanoncok s keresk. tanulók oktatása újjá-
szervezése; a játékterek s tornaünnepek; a téli és nyári 
tanfolyamok szervezésének a kísérlete, mely abban áll, 
hogy a tanító télen a helyiségben, nyáron a külterületen 
oktat, a hol eddig semminemű tanítás nem volt; a taní-
tókra vonatkozó új fizetési törvény végrehajtására szol-
gáló intézkedések stb. 

Csekély haladás mutatkozik a tanítóképzés ügyében, 
mely a folyton növekvő tanítóhiány miatt maholnap 
égető sebe lesz népoktatásunknak. Az is nagy baj, hogy 
a felekezeti tanítóképző intézetek több helyen nem ön-
állóak, hanem a helyi középiskola tanárai által vezettet-
nek s önálló helyiségeik sincsenek, hanem a főintézet 
kegyelméből tengődnek. A prot. preparandiák közül a 
debreceni (nincs külön helyisége) és nagyenyedi (nincse-
nek külön tanárai) a besztercei, brassói, felső-lövői, med-
gyesi, Selmecbányái és szarvasi vannak ilyen visszás hely-
zetben: de még több a baj a római és gör. kath., külö-
nösen pedig a gör. keleti tanítóképezdékben. — Mi azt. 
tartjuk, hogy a tanítóképzés emelése s nemzeti szellem-
ben való továbbfejlesztése érdekében minél előbb törvény-
hozási intézkedésre lesz szükség. 

Legnagyobb gyarapodást mutat a tanítói nyugdíj-
és gyámalap, melynek tiszta vagyona 1893. év végéig 
10.544,470 frt 47 krra emelkedett. H. B. 

T Á R C A . 

Szegények gondozása az ókorban. 
A reformátusok budapesti közművelődési egyesületében tartott 

felolvasás. 

(Folytatás és vége.) 

Nagy mértékben szokásban volt azonban az ókorban 
az ajándékozás, úgy hogy e tekintetben még a mi korun-
kat is túlszárnyalta, pedig nálunk is, különösen a kará-
csonyi ajándékozás a legnagyobb túlzásokba ment. Egyik, 
szülővárosa számára színházat építtet, másik vízvezetéket 
vagy kutat létesít; egyik arra áldoz, hogy a gabona ára 
mindig egyformán mérsékelt legyen, a másik olajat és 
bort oszt ki, nagy lakomákat rendez polgártársai tiszte-
letére vagy ingyenes fürdőket állíttat fel. Minden vagyo-
nosabb ember, ki az állami életben szerepet óhajtott 
játszani, kötelességének tartotta vagyonának egy részét 
polgártársainak javára feláldozni. Sőt még a halálutánra 
is kiterjedt az ajándékozás. Sokszor tétettek olyan vég-
rendeleti hagyományok, s ezek különös állami oltalomban 
részesültek, hogy egy meghatározott napon az elhunytnak 
sírjánál lakomákat rendezzenek, s a jelenlevők közt pénz-
beli adományokat osszanak ki. Különösen uralkodó volt 
ez a szokás a római császárság idejében, midőn egyesek, 
főleg az uralkodók, milliókat áldoztak ilyen célokra. 



Tagadhatatlan, hogy mindezek anyagi szempontból 
jó dolgok, s az ilyen ajándékoknak részben ugyanazon 
hatása volt, mint általában a könyörületesség gyakorlá-
sának. De ez eredetére, céljára és erkölcsi hatására nézve 
még is azért volt, mivel a szegényeknek rendszeres gon-
dozása, az őskeresztvén egyházban szokásban volt. Az 
ajándékosztás, mint pogány szokás, a keresztyén kö-
nyörülő szeretettől épen annyira különbözött, mint maga 
a pogányság a keresztyénségtől. A keresztyén könyörülő 
szeretet mindenek felett a szükséget nézi, tekintet nélkül 
arra, hogy ki a szűkölködő, de azt azután nagyon is meg-
nézi, hogy valóban szűkölködő-e. Az ókorban divatozott 
ajándékozásoknál ellenben erre semmi figyelemmel nem 
voltak. Nem azért osztogattak ajándékokat, hogy egyesek 
szükségén segítsenek, hanem a maguk nagy családjuk 
dicsőítéseért. Épen ennélfogva az ilyen ajándékban rend-
szerint csak azon város törzslakói, az illetőnek polgár-
társai részesülhettek, de ezek aztán kivétel nélkül, míg 
az idegenek feltétlenül kizárattak, bármennyire meg voltak 
szorulva a segélyre, s ha megtörtént olykor, hogy lako-
mákban vagy gabonasegélyben idegeneket és utasokat 
is részesítettek, ez csak azért történt, hogy az ajándék-
osztó nagylelkűsége annál feltűnőbb legyen. Jellemző az 
ilyen ajándékosztásoknál, hogy a hol az ajándékban való 
részesülésre nézve bizonyos mértéket állapítottak meg. az 
mindig vagy a végből történt, hogy mindenki egyenlően 
részesüljön segélyben, vagy pedig a végből, hogy a ma-
gasabb rangú, tehetősebb ember két vagy három annyit 
kapjon, mint a szegény, tehát a szükséggel épen meg-
fordított arányban, az kapott legkevesebbet, a ki legin-
kább rá volt szorulva. Jellemző továbbá az is, hogy az 
ilyen ajándékokat minden habozás és szégyenkezés nélkül 
elfogadta az is, a ki épen nem volt rászorulva. Mai nap-
ság pl. ha egy temetés alkalmával a jelenlevők között 
kisebb pénzösszegeket osztogatnának, sok ember meg-
botránkozva utasítaná vissza, mert. kegyeletét vagy tisz-
teletét az elhunyt iránt pénzzel megfizettetni illetlennek 
tartja. A z ókorban mindenki habozás nélkül elfogadta, 
sőt az is megtörtént, hogy a vagyonos emberek a nekik 
osztályrészül jutott gabonát szolgáikkal hozatták el. Ők 
nem tekintették ezt alamizsnának, a minthogy valóban 
nem is volt az. A pogányoknál divatozott ezen szokás 
és a keresztyén könyörületesség közt a legfőbb különbség 
abban van. hogy ez utóbbi mindig a szegények javát 
tartja szem előtt, rajtuk segíteni az egyedüli célja, ellen-
ben a pogányok csak a magukra való tekintetből ada-
koztak, sokszor nemtelen indokból is, hogy polgártársaikat 
lekenyerezzék, megvesztegessék, sokszor pedig önzésből és 
hiúságból, hogy házuk fényét, emeljék vagy személyüket 
dicsőíttessék. A keresztyén könyörületesség önmegtagadó, 
a pogány adakozás pedig önző volt. 

A szegényügy rendezése, a nyomorultak és szűköl-
ködők rendszeres segélyezése olyan értelemben, mint a 
hogy az az őskeresztyén egyházban megvolt, tagadhatlan, 
hogy nem ezen önző ajándékozási szokásból fejlődött ki; 
mindazonáltal találkozunk a régieknél is oly jótékony-
sági intézményekkel, melyek a keresztyénség irányzatának 
megfelelnek. Így pl. Athenében a szűkölködő polgárok 
segélyezése szabályozva volt. Minden évben összeírták a 
munkaképteleneket, s a legfőbb tanács, az ú. n. ötszázak 
tanácsa, kiválasztotta közülük azokat, kiknek sem vagyo-
nuk, sem rokonaik nem voltak, s ezeket rendes évi se-
gélyben részesítette. A háborúban eleseit polgárok árváit 
állami költségen nevelték, a fiúkat 18 éves korukig, a 
midőn választott mesterségökhöz szükséges eszközökkel 
ellátva, bocsátották el őket.. Általában az árvákat sokféle 
kedvezményben részesítették; öröklött vagyonuk adómen-

tes volt mindazideig, míg keresetképtelenek voltak. De ez 
a gondoskodás csak Athenére szorítkozott, s más görög 
államban ismeretlen volt. Ezért Athenének már a régi 
időben meg volt az a jó hírneve, hogy ott senki sem 
szenved szükséget, vagy ha igen, úgy az csak az illetőnek 
szégyene, mert minden érdemes szegényről a város gon-
doskodott. E szokásnak is meg volt azonban a maga önző 
jellege, mint általában minden ókori intézménynek, a 
mennyiben csak a város polgárairól gondoskodtak, az 
idegenek vagy bevándorlottak pedig feltétlenül ki voltak 
zárva a segélyből. Sőt ez a nemes célzatú intézmény ott 
is később egészen elfajult. Midőn a demagógia került ha-
talomra, a népvezérek gyakran megtették, hogy állami 
pénzt osztogattak a tömegnek, hogy támogatásukat ma-
goknak megnyerjék. A tömeg mu'attatásáról sem feled-
keztek meg, ingyenes színházi előadásokat rendeztek vagy 
napidíjjal összekötött népgyűléseket, s ilyenek utoljára 
mindennap tartattak, csak hogy annál több napidíjban 
részesüljenek. Az ilyen visszaéléseknek azonban végzetes 
következményei lettek; a nép mindinkább elszokott a mun-
kától, s lassanként anyagilag és erkölcsileg annyira alá-
banyatlott, hogy midőn a szerencsétlen peloponnezusi há-
borúban megveretett, a hajdan virágzó és gazdag Athéné 
a legnagyobb szegénységbe és erkölcsi romlásba sülyedt. 
Athéné sorsa intő példa egyesekre nézve is, hogy a ki 
a munkától idegenkedik, s munka nélkül könnyen akar 
boldogulni, rendesen az erkölcsi és anyagi tönk örvényé-
ben merül el. 

A mit különben Athéné a közvagyonból a polgárok 
között évenként szétosztott, az elenyésző csekélység volt 
ahhoz képest, a mit Rómában különböző célokra elpaza-
roltak. Athenében elvégre is apróbb összegeket osztogat-
tak az egyeseknek, míg Rómában a meghódított orszá-
goknak temérdek vagyona fecséreltetett el különbféle alak-
ban. A mit Róma pl. a gabona-segélyek osztogatásánál 
elkövetett, az példátlan az államok történetében. A gabo-
nát különböző tartományokból szállították Rómába adó 
fejében, részint pedig maga az állam pénzen vásárolta 
össze, s óriási kiterjedésű raktárakban halmozták fel. 
Ezrekre ment azon hivatalnokok száma, kiknek a gabona 
szétosztása és az arról való gondoskodás volt kötelessé-
gök, hogy a főváros mindig el legyen látva kellő mennyi-
ségű gabonával. Az összegyűlt és vasárolt gabonát azután 
olykor beszerzési áron alól adták az egyeseknek, legtöbb-
ször pedig ingyen osztogatták el a jelentkezők között. 
Természetesnek fogjuk találni, hogy ezen könnyelmű aján-
dékozás Rómába csődítette a birodalom minden munka-
kerülő emberét, s a város kasszáját igen megterhelte. A 
gabonasegélyezés Kr. e. 73 ban 1 millió frtjába került a 
városnak, száz évvel később pedig 4 millió frtra emel-
kedett a gabona-segély értéke. Cásar idejében 320 ezer 
ember részesült ilyen segélyben; később ezeknek számát 
1.50 ezerre leszállították, de azután lassanként ismét meg-
szaporodott a segélyezendők száma. Az ilyen segélyben 
kivétel nélkül minden római polgár részesülhetett; szegény 
és gazdag egyformán igényt tarthatott ahhoz, s tényleg 
igen sok vagyonos ember kivette a maga részét, mind-
addig, míg végre a segélyezendőktől megkívánták az előre 
való jelentkezést, a midőn aztán később lassanként el-
maradtak a gazdagok. 

A terményekből álló segélyek mellett még másféle 
jótéteményekben is részesültek Róma polgárai. A csá-
szárság idejében szokásban volt, hogy az uralkodó trónra 
lépése alkalmával vagy uralkodásának bizonyos ideje 
múlva pl. minden 5-ik és 10-ik évben gazdagon meg-
ajándékozta alattvalóit; a dicsőségesen végződött hódító 
hadjáratokból szerzett hadi zsákmány nagy része a kato-



nák és a tekintélyesebb polgárok közt osztatott ki. Az 
ilyen módon kiosztott ajándékok pénzbeli értékét Néró 
idejében több mint három millió frtra becsülik. Cásar 
diadalmenete alkalmával 22 ezer asztalnál vendégelték 
meg a népet oly gazdagon, hogy az egykorú írók feljegy-
zései szerint az akkor leghíresebb palermói bort patak-
ként öntötték mindenfelé. Továbbá színházi és cirkusi 
előadásokat rendeztek a polgárok mulattatására, s ilyenkor 
a bejáratoknál mindenféle ajándékokat osztogattak a nép 
között. Az összeg, melyet ily módon minden nemesebb 
cél nélkül elfecséreltek, igen tekintélyes volt. Ha a külön-
böző játékoknak és népünnepélyeknek költségeit nem is 
számítjuk, évenként 15 millióra lehet becsülni csak a 
Rómában kiosztott segély értékét. 

Az ilyen segélyezések tagadhatlanul nagy könnyebb-
ségére voltak a népnek, s a megélhetés gondjai alól leg-
alább egy időre felszabadították. De benső erkölcsi érté-
két nagyban csökkentette azon körülmény, hogy nem az 
önzetlen könyörületesség kifolyása volt, hanem politikai 
számításból történt, hogy az állami élet vezetői ezek által 
a népkegyet maguknak biztosítsák vagy őket féken tart-
sák, tudván azt, hogy az éhség nem jó tanácsadó, s a 
lázongásra legtöbb esetben az anyagi szükség kényszeríti 
a népet. De eltekintve ezen önző célzattól, még csak kellő 
anyagi sikere sem volt, mert a kiosztott segély elvégre 
még sem volt egy családnak egész évre elég, s a mellett 
nem voltak azután olyan intézmények, melyek a nyomor 
enyhítését tűzték volna ki célul. Az özvegyekről, árvák-
ról nem gondoskodtak, s a nem római polgár éhen vesz-
hetett a gazdag ajándékozás mellett. S mindezek felett 
még erős demoralizáló hatással is volt a népre, mely csak 
arra nézett, hogy minél több ajándékot kapjon, s öröm-
mel üdvözölt és pártfogolt minden újabb hadvezért, ural-
kodót vagy trónkövetelőt a nagyobb ajándék reményében. 
Sehol nem volt nagyobb mértékben tapasztalható, mint 
ezen római szokásnál, hogy épen az hiányzott az aján-
dékozásoknál, mi azoknak benső erkölcsi értéket kölcsö-
nöz, t. i. a szeretet. 

A vidéki városok is igyekeztek mindenben utánozni 
Rómát. Ezek ugyan a római segélyekben nem részesültek, 
sőt nekik kellett az azokhoz szükséges gabonát vagy pénzt 
kiállítani, de azért ú. n. localpatriotismus mégis sokat 
ösztönzött arra, hogy polgártársaikat egy vagy más úton 
segélyezzék. A vidéki városok elöljárói is sokszor meg-
tették, hogy megválasztatások alkalmával gabonát és olajat 
osztottak ki a nép között. 

Mindezen szokások azonban — mint fennebb is 
említettem — épen ellenkező hatást eredményeztek, s a 
helyett, hogy a közjólétet előmozdították, s a könyörüle-
tesség érzetét fejlesztették volna, a nép erkölcsi és anyagi 
romlására vezettek. Jóllehet a megélhetés akkor általában 
sokkal könnyebb volt, mint most, s az a nagy városi 
szegénység, mely jelenleg sok tekintetben a társadalmi 
rendet fenyegeti, ismeretlen volt: a közállapotok mégis 
sokkal rosszabbak voltak. Az általános elszegényedésnek, 
s ebből kifolyólag a nyomor növekedésének legfőbb oka 
az volt, hogy a munkának semmi erkölcsi értéket nem 
tulajdonítottak, s a vallás-erkölcsi életre semmi súlyt nem 
fektettek. Az ókorban a polgárok jogai és kötelességei 
mind olyan természetűek voltak, melyek a produkció 
munkától teljesen elvonták, már pedig egy nép sem lehet 
boldog, külsőleg nagy és hatalmas, mely a munkát nem 
becsüli. Az ókorban, különösen a rómaiaknai joga volt 
minden polgárnak az állam legfőbb jövedelméhez, a hadi 
zsákmányhoz; joga volt, de egyszersmind kötelessége is 
résztvenni az állami ügyek intézésében a népgyűléseken, 
bíróságokon vagy egyéb összejöveteleken, s minthogy az 

ilyen összejöveteleken napidíjat fizettek, s ennélfogva ilye-
nekét naponként tartottak, természetes, hogy a polgárok 
teljesen elszoktak a munkától, s az állammal szemben 
azon követeléssel léptek fel, hogy őket eltartsa. Munkára 
csHk rabszolgákat alkalmaztak. S a rabszolgaságnak — 
eltekintve minden egyébtől — abban nyilvánult Ieger-
kölcstelenebb hatása, hogy a munkát szégyenletessé tette. 
Pedig a munka nem szégyen, hanem legfőbb hivatása az 
embernek; és ha az ember vagy egy nemzet megfeled-
kezik ezen emberi hivatásáról, önmaga ássa meg sírját, 
mert ember munka nélkül nem élhet. Ezt a hivatást Isten 
oltotta az emberi lélekbe. Ő is hat napon keresztül mun-
kálkodott, s az első emberpárt azzal a feladattal bízta 
meg, midőn az Éden kertjébe helyezte, hogy azt mívelje, 
ettől tevén függővé a földi teremtmények feletti uralmát. 
A szentírásnak minden lapja a munkára ösztönzi az em-
bert. Jézus azt mondja: »az én atyám mindezidéig mun-
kálkodik, én is munkálkodom®. Pál. apostol is azt tanítja, 
hogy a ki nem dolgozik, az ne is egyék; s a tízparan-
csolat is arra buzdít, hogy hat napon keresztül munkál-
kodjál és minden dolgodat elvégezzed. 

Hogy az ókorban, hol a szép és nemes eszmék 
iránti lelkesedésnek, az önfeláldozó hazaszeretetnek oly 
sok lélekemelő példáival találkozunk, a könyörületesség 
gyakorlása, s ebből kifolyólag a szegények rendszeres 
gondozása keresztyén értelemben ismeretlen volt: annak 
legtöbb okát — mint felolvasásom elején említettem — 
a pogány vallások tökéletlenségében látom. Minden ókori 
vallás önző és szűkkeblű volt, s az embereket is azzá 
tette, arra oktatván, hogy minden dolognak értéket és 
becset csak annyiban tulajdonítsanak, a mennyiben hasz-
nuk van belőle. Ezt a felfogást a Krisztus evangéliuma 
változtatta meg, egy új világnézettel ajándékozta meg az 
emberiséget: a szeretet parancsát tette legelsőnek, mely 
azután az egész világot átalakította, úgyhogy Pál apostol 
méltán mondhatta: »a régiek elmultak, íme mindenek 
megújultak «. 

Hogy minő átalakulást idézett elő az a könyörülő 
szeretet, melyet Jézus nemcsak hirdetett, hanem életében 
és önfeláldozó halálában meg is valósított, nemcsak azt 
hirdette, hogy egymás irányában szeretetteljesek legyünk, 
hanem életében példát is mutatott a szeretetteljes élet-
módra nézve; arról engedelmökkel egy más alkalommal 
fogok szólani. * 

Petri Elek. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Payr Sándor: Fábri Gergely, dunántúli ev. püspök és az 1751. 
é n vallási zavargás Vadosían. A Luther-Társaság XIX. kiadványa. 

Budapest, 1894. 4" 99 lap. Ára 50 kr. 

A fentebbi cím alatt számottevő monográfiává! gazda-
gította egyháztörténelmi irodalmunkat a derék szerző. 
Szomorú korszakból, a mult század derekáról rajzol elénk 
egy nemes alakot, kapcsolatban a Mária Terézia »anyai 
szeretettől sugárzó« uralkodása alatt rendszeresen űzött 
protestáns üldözés egy. nevezetes jelenetével. 

E korszak történetére, protestáns egyházi szempont-
ból, még eddig nagyon kevés figyelem volt fordítva; annyi-

* Az ilt felhozott példák Uhlhoru Christl. Liebesthátigkeit 
című művéből vannak átvéve. P. E. 



val inkább elismerést érdemel tebát a szerző, hogy ez 
időszakból vette monográfiájának tárgyát, melyet lelkese-
désig menő ügyszeretettel s a többfelő), bizonyára fáradt-
sággal felkutatott és összegyűjtött kiadatlan források lelki-
ismeretes felhasználásával könnyed irálylyal, élvezhető 
alakban dolgozott fel. 

A túlnyomólag magyarajkú dunántúli evang. egyház-
kerületnek a legnagyobb részt német vagy tót anyanyelvű 
régibb evang. szakírók által meglehetősen elhanyagolt 
történetére, mult századi külső és belső életére nézve 
valóságos kis kincsesbánya e munka, melynek adataiból 
— egyebek közt — azt is megláthatja a mai lelkészi nem-
zedék — intra et extra muros — hogy mult századi elő-
deink még az üldözés szorongattatásai közben is, meny-
nyire igyekeztek a tudományos téren munkálkodni! (44. 1.) 

A vadosfai zavargás leírása is érdekes és tanulságos 
egyszerre. Szinte lázzadoz az ember vére, midőn látja, 
hogy a jezsuita ármány és erőszak mikép csinál kicsiny-
ből, mondhatnám semmiből nagy dolgot; az ártatlan evan-
gélikusok — férfiak és nők különbség nélkül — miként 
szenvednek börtönt, pénzbírságot, sőt kemény botozást s 
magának Fábri püspöknek is miként kell — családjával 
együtt — földönfutóvá lenni — semmiért! És ilyen eset 
nem egy, de több száz fordult elő hazánkban, ad majorem 
Dei glóriám ! 

Élvezettel és tanulsággal olvastam át e munkát; le 
sem tettem kezemből, míg végére nem jutottam; nem 
pusztán történet ez. de építő, buzdító, hiterősítő munka 
is, azért bátran ajánlom mindazoknak, kik az e fajta mű-
vekben gyönyörűségüket lelik. 

Végül engedjen meg szerző pár apró megjegyzést, 
melyeket műve esetleges második kiadásánál figyelembe 
vehet. A 64. lapon említett Emlékirat szerintem magá-
nak Fábriuak a munkája, erre mutat főkép az a jelenség, 
hogy a szövegben néhol első személyben beszél az író, 
melyet azonban — elővigyázatból — mindenütt gondosan 
kiigazít harmadik személyű alakra. A 92. lap jegyzetében 
említett püspököt ábrázoló vízjegyű papírról pedig ne 
gondolja szerző, hogy ezt valami patronustól kapta Fábri, 
mint volt püspök ajándékba; bárki is vehetett magának 
ilyet, mert az időben az ilyen vizjegyű papir közönséges 
volt. Végre: a ki vérét nem ontja, azt bajos vértanúnak 
nevezni (97. 1.), valamint bajos dolog szerintem Fábrinak 
a durva alispán előtti szótlanságát Krisztusnak Pilátus 
előtti hallgatásával illusztrálni (98. 1.) Ez az egy pont az, 
hol a derék szerző lelkesültségében túllőtt a célon. 

Révész Kálmán. 

B E L F Ö L D . 

Ultramontán dolgok. 
II. 

Az idők jelének tarthatjuk azt is, hogy alig van 
helysége hazánknak, a hol papjaink Róma papjaival egé-
szen zavartalan békességben élnének. Én még legalább 

alig találkoztam olyan evang. és ref., sőt még gör. kel. 
pappal is, a ki a plébánosok túlkapásai miatt ne panasz-
kodott volna. Mintha csak az I. Lipót vagy Mária Terézia 
gyászos vallásüldöző korszaka újult volna meg, úgy is-
métlődnek ma folyvást ellenünk a nyilt és titkos agitációk 
s apróbb bosszantások régi ellenfeleink részéről. Nálunk 
alig múlik el oly év, a mikor ily heccek föl ne merülné-
nek. A lélek fogdosások napirenden vannak. S ha oly-
kor sikerül egy-egy megesett szolgálót, írástudatlan bérest 
vagy kocsist, vagy valamely elzüllött egyént a három más 
egyházból hálójukba keríteni, mindjárt; megvan a nagy 
gaudium az ellentáborban. Híven gondoskodnak róla, hogy 
az urbi et orbi hirdettessék. S rendesen na^y garral, a 
lehető legnagyobb ünnepélyességgel szokták fölvenni az 
ilyet egyházuk kebelébe. 

De hát ez nem sikerül így mindig. Igy egy pápista 
nő, a ki egyik vidéki hívemmel évek óta vadházassagban 
élt, azt panaszolta előttem, hogy a plébános eleinte szé-
pen, azután keményen lépett ellene föl, azt kivánva. hogy 
házastársát a római egyház kebelébe térítse; különben 
azzal fenyegeté, hogy születendő gyermekét meg nem 
kereszteli. De a férje kereken kijelenté, hogy ő pápistává 
nem lesz; s most már ő lépett föl, azt kivánva tőle, 
hogy hozzánk térjen át. S a nő — most már megesküdve 
— csakugyan gyermekeivel együtt hozzánk tért át. 

E nyáron meg egy ref. legény ment a plébánoshoz, 
kérve, hogy őt pápista arájával hirdesse ki s eskesse 
meg. S a plébános minden ékesszólását elő vevé, hogy 
a legényt áttérítse. De midőn mézes szavai a kemény 
nyakú legénynél a kivánt hatást nem idézték elő; ekkor 
a reverzális aláírását követelte tőle, tudtára adva, hogy 
különben ki nem hirdeti s meg nem esketi őket. A legény 
erre gondolkozás! időt kért, elment a papjához, elbeszélve 
az egész eseményt. S a kollegám kijelenté, hogy megesketi 
ő hirdetés nélkül is, ha a plébános erről nem akarna néki 
bizonyítványt adni. Mire a legény visszament a plébános-
hoz, kijelentve, hogy most már ők a ref. templomban akar-
nak megesküdni. Erre a plébános is engedékenyebbé lőn, 
s igérte, hogy ő is megesketi őket. De a legény ekkor már 
nem akart ott esküdni; s a plébános nem kevés bosszú-
ságára csakugyan a ref. templomban esküdtek meg. 

Ez évi szept. 8-kán pedig — a mely a kalendá-
riumban »Kisasszony* néven szerepel — egyik derék 
evang. földbirtokos hívem gépeltetett ref. és evang. mun-
kásaival a városon kívül eső csűrében. Bejelentette ezt 
a »fő úr«-nak — a mint itt a plébánost a hívei neve-
zik — egyik buzgó híve; a ki haragra lobbanva, meg-
üzente a városi bírónak, hogy azonnal kergettesse szét 
a munkásokat, mert ha nem — a szolgabiróságtól csend-
őröket fog kéretni, s azokkal fogja őket szétkergettetni, 
mint az ünnep (!) megrontóit. A biró tudtára is adta a 
főúr eme szerény kívánságát úgy e hívemnek, mint mun-
kásainak. Ámde ezek, hanár különben tisztelői is a szép 
nemnek, még sem akartak arra hajolni, hogy a »Kis-
asszony* kedveért sürgős munkájokat félbeszakaszszák. 
Minden fenyegetés hiába való volt. 

Ilyen történetek napirenden vannak nálunk. 
A más felekezetűek bosszantásában, s az azok elleni 

támadás és gyűlölet szításában keresik és találják ők a 
fő virtust. A ki ezekben ott excellál, az az igazi buzgó 
és hithű katholikus. Ez ott mindenkor érdemszámba me-
gveti, Erre nézve legyen szabad itt egy kis epizódot elmon-
danom. 

Pár év előtt egy protestánsból lett konvertita plébá-
nossal folytattam irodalmi polémiát egyik ismert egyházi 
lapunk hasábjain; a kinek a protestánsok elleni engesz-
telhetetlen gyűlöletét és támadásait messzire ismerték s e 



vidéken még ma is emlegetik; a ki ezután alig néhány 
hó múlva a vidék prot. lakóinak nem kis örömére helyé-
ről eltávozott s kanonokká avanzsirozott. Egyszer egy 
vidámabb társaságban valék, a hol egy szerényebb kath. 
egyházi férfiú félreszólított, s nem kevés meglepetésemre 
kijelenté, hogy rólam (!) egyik régi iskolatársa s kebel-
barátja, a ki most város apátplébánosa, hozzáírt 
levelében kérdezősködött s igen elismerőleg nyilatkozott, 
azt írván » plébánosnak mind pártfogója, mind pedig 
képzettsége aligha lett volna elegendő a kanonoki stallum 
elnyerésére, de a prot. egyházi lapban ellene intézett erős 
polémiám s az ott elősorolt viselt dolgai őt az emelkedés-
ben nagyon segítették. S hogy ő is szeretné, ha valamely 
prot. pap valamely prot. lapban őt is így megtámadná!* 

Nem akartam akkor ezt az esetet nyilvánosságra 
hozni, nehogy a név kitudódva, esetleg ártson a bizalmas 
elbeszélőnek. Most már bátrabban tehetem. Azt hiszem, 
hogy ennyi is elég ebből. Sapienti sat est! 

A mult esztendőben egész szenzációs eseményszámba 
ment, a midőn az emelkedettebb szellemű Bubics püspök 
egy szégény falusi evang. egyház iskoláját egy üresen 
álló háztelekkel megajándékozá; vagy midőn hasonlelkü 
kartársa Schuszter, a váci püspök, megengedé egyik falu-
ban, hogy a ref. gyermekek — kiknek iskolájuk leégett 
— a míg az föl nem épül, a kath. iskolába is járhatnak. 
S míg egyes heckáplánok s alantas plébánosok e miatt 
a »Magyar Állam «-ban s más hasonló szellemű lapban 
sárral dobálták e két püspöküket, mint az ^eretnekek jói-
tevőjét*, addig napilapjaink kivétel nélkül ügy említették 
ez eseményt, mint a felekezeti türelem és a keresztyéni 
szeretet egyik kimagasló ritka példáját! 

Istenem, milyen más, mennyivel melegebb, mennyi-
vel testvériesebb volt a viszony a két vallásfelekezet papjai 
között a reformáció kezdetétől fogva majdnem egy szá-
zadig, a míg a klérus is jobban megérdemlé a »hazafias« 
jelzőt, a míg a jezsuitizmus mételyes tana nem rontotta, 
s nem fertőztette meg egészen szívókét és elméjöket. 

A Miksa király által behívott híres rostocki dr. Chytroeus 
Dávid említi egy 1582-ben Wittenbergben megjelent mű-
vében, hogy Budán a törökök uralma alatt két keresz-
tyén pap kapott engedélyt, hogy egy templomban prédi-
kálhasson, az ev. pap Sovatinus Gáspár, és egy római 
kath. plébános. Akkor tehát még egymással testvériesen 
megfértünk. (Lásd Merle d'Aubigné 113. lap ). 

Eraknói is egy ilyen esetet beszél el »Pázmány Péter 
és kora« című művében. (II. köt. 256. 1.) E szerint: 

»Zsarnóczán a kath. lelkész oly sajátszerű viszony-
ban állott a luth. prédikátorral, mely a türelem határain 
messze tűi lépett; a plébániai jövedelmekben osztozkod-
tak, a kath. templomot, a szent edényeket és öltönyöket 
közösen használták; a két kehely egyike a kath., másika 
a prot. isteni tiszteletnél szerepelt, s a prédikátor rende-
sen vörös miseruhában jelent meg az oltárnál, melyen 
imént mutattatott be a vérnélküli áldozat*. 

S erre a külföldön is találhatunk példákat és pedig 
korunkban is. 

A testvéries jó viszony és egyetértés megható pél-
dájaként legyen szabad csupán ama kis epizódot felhoz-
nom, a mely a párisi békekongresszus 1879. aug. 24-iki 
berekesztése alkalmával történt. Midőn annak elnöke 
Hugó Viktor remek záróbeszédében megemlékezve a bor-
zalmas Szent Bertalan-éj évfordulójáról, előadja, hogy 
»ma már mennyire mások a viszonyok, ma már a pápis-
ták és hugenották testvéreknek ismerik egymást, s egy-
mással a legjobb viszonyban és testvéri szeretetben élnek*. 
Melyre a két egyház képviselői Deguerry abbé és Coquerel 

protestáns lelkész az elnöki szék előtt egymással össze-
ölelkeztek. 

Ma már minálunk igazán ritka dolog, hogyha vala-
hol a plébános a prot. pappal jó viszonyban él. Ilyen fehér 
holló számba ment a nem rég elhunyt mádi plébános, az 
öreg »Somogyi bácsi« is, a 48-as honvéd, a ki a tállyai 
Kossuth-ünnepen is egyedül mert megjelenni a kollegái 
közül. A ki a mádi ref. papot »öcscsém*-nek s ez őt 
»bátyám«-nak szólította, s oly jó viszonyban éltek egymás-
sal mindig, hogy az öreg űr még a szántóföldjeit is a leg-
olcsóbb áron adta el a ref. egyháznak, hogy a szegény 
egyházon, illetve az »öcscsén«, a kollegáján segítsen. S a 
temetése alkalmával is a jó kollega, a ref. pap mondott 
fölötte a temetőben síri beszédet, a mi azt hiszem, aligha 
esett még meg kath. pappal hazánkban s századunkban. 

De a mint tudom, épen e keresztyéni jó érzülete 
miatt, nem is nagy volt a tisztessége az öreg úrnak ifjabb 
s harciasabb érzelmű kollegái előtt! 

Franki V. az ő »Pázmány Péter«-ében érdekesen 
írja le az akkori kath. egyházi látogatásokat Elbeszéli, 
hogy a vizitáló főesperes urak mily sok rendetlenséget 
találtak az egyes plébániákon. Igy p. o. a eiferiben »a 
látogató főesperes nem csekély megbotránkozására, a tem-
plomban szalonnát talált felaggatva;* stb. Ámde a kath. 
kollegák legfőbb hibája mint ma, úgy akkor is csak az 
volt, hogy közülök a legtöbben konkubinátusban éltek. 
(II. köt. 254. 279. és 274 lap.). 

Hát biz' a kath. egyház eme régi baja ma is ép 
ügy megvan. Ma is bajosan találnának a vizitáló főesperes 
vagy püspök urak nálunk olyan plébániát, a hol egy-egy 
csinosabb úgynevezett »unokanővér* is meg ne akadna. 
Hát bizony ezen a bajon ma sem lehet máskép segíteni, 
csak úgy, ha a plébános urak is a mi példánkat követik 
és megházasodnak; a mint már 1. Ferdinánd is utasításul 
adta a tridenti zsinatra küldött követeinek, hogy »a papok 
nőtlensége a nyilvános gvalázat elkerülése miatt törül tes-
sék*. (Merle d'Aubigné 77. 1.) (I. Kor. VII. v. 9.) 

Czékus László. 

K Ü L F Ö L D . 

A hugenotta telepek története 
Németországon. 

II. 
Nagy hibája a német református gyülekezeteknek, 

hogy egyházszervezetüket megalkotván, nem vették eléggé 
figyelembe a hugenotta egyházszervezetet. Egyedül a rajna-
vidéki gyülekezetek ragaszkodtak hozzá szorosabban, és 
ezeknek három évszázadon át hozott is kimondhatatlan 
áldást. Hiszen a hugenotta egyházszervezet oly szoros 
kapcsolatban van az evangéliomi egyházzal, hogy magok 
a lutheránusok is az 1817-iki zsinatukon, melyen egyház-
szervezetöket tökéletesítették, a nélkül, hogy sejtették volna, 
tisztán hugenotta álláspontból indultak ki és hugenotta 
szellemű törvényeket hoztak. Ilyenek: »A szellem szabad-
sága és a zsinatok tanácskozásai nem korlátozhatók az 
állami hatóságok rendeletei által*. »A prédikátorok nem esnek 
a presbvterium hatásköre alá«. »A superintendenseket a 
zsinat válaszsza«. »A konzisztoriumok és kormányok hatás-
köre a presbyteriumokra és zsinatokra ruházandó.« »Az 
egyházat illeti meg az iskolák feletti felügyelet.* »Minden-
féle patronatus és az ebből folyó jogok eltörlendők és a 
presbyteriumokra ruházandók.* »A presbyteriumok választ-



ják a lelkészeket a kerületi zsinat által ajánlott három 
jelölt közül; megerösítésök a tartományi zsinat által tör-
ténik.® »A prédikátorok mind egyenlők.* »A vallásoktatás-
nál a teljes biblia tartandó szem előtt.« »Az egyházfegve-
lem Krisztus parancsain alapul (Máté 18. r. 15, 18. v,).< 
»Az evangélikus egyház saját ügyeit önállóan rendezi és 
intézi.* 

Mindezen alaptételek azonosak az 1559-ki hugenotta 
egyházszervezettel. És hogy az 1873. szept 10-iki porosz egy-
házszervezet ezeket figyelmen kívül hagyt a, az bizony nem 
volt az egyháznak hasznára. A hugenotta egyházszervezet 
1711 ki fordítása Németországon nem igen ismeretes. Tollin 
azután a 10. füzetben az eredeti szöveget helyreállította 
és a mai németre lefordította. Ezen füzet gazdag tapasz-
talatokkal és tanácsokkal szolgál a papokat, iskolát, presby-
teriumokat, keresztelést, ürvacsorát stb. illetőleg. 

A »Geschichtsbláttér* II. tizedének 1-ső füzete a 
rajnai Pfalzban levő egyik wallon gyülekezetnek, Annweiler-
nek történetét tartalmazza. Élénk színekkel ecseteli Cuno 
az itteni wallonok viszontagságait, fölemlíti a kitűnőbb 
lelkipásztorokat 1593-tól 1672-ig, a midőn a gyülekezet 
végkép megszűnt. 

A 2-ik füzet adja a Szent-Lambrecht grevenhameni 
wallon francia gyülekezet történetét. Leírja a gyülekezet 
restaurált imaházának felszentelési ünnepélyét és evvel kap-
csolatban elmondja a templom történetét, utal az 1559 óta 
előfordult nevezetesebb politikai eseményekre, megemlé-
kezik az első bevándorlottról. felsorolja a Szent-Lambrecht-
ben letelepült iparosok neveit, és végül felemlíti a refor-
mátusok jogai ellen több ízben intézett különféle táma-
dásokat 

A 3-ik füzetben a Halberstadti francia telep törté-
netét közli Tollin. Elmondja, hogy e városon vonultak 
keresztül Magdeburgba, Haliéba, Berlinbe és egyéb váro-
sokba vándorló hugenották. Ezeknek azonban az itteni 
ellenséges viszonyuk miatt nem sikerült gyülekezetet ala-
pítaniok. Csak 1699-ben alakult Frigyes Vilmos herceg 
támogatásával egy kis gyülekezet, melynek azonban tem-
ploma nem lévén, állandóságához sem lehetett sok remény. 
Majd 1712-ben engedélyt kaptak templomépítésre. Az épí-
téshez lutheránusok és zsidók épúgv hozzájárultak ado-
mányaikkal, mint a reformátusok. Ezek után tovább foly-
tatja a történetet 1832-ig, a midőn a gyülekezet teljesen 
tönkrement és templomát árú-raktárnak használták. 

A 4-ik füzetben megint wallonokkal találkozunk. A 
hugenotta-egyesület megalakulásáig sokan azt vélték, hogy 
csak egy wallon gyülekezet van, t. i. a magdeburgi. Es 
ime a 4-ik füzet már a hetedikről, a heidelbergi wallon 
gyülekezetről emlékezik meg. A nagyhírű Dather Péter, 
heidelbergi udvari prédikátornak vgyanis sikerült 1569-ben 
az ottan elszórva élő wallonokat és a párisi vérnász után 
oda menekült franciákat egy kis gyülekezetté egyesíteni, 
mely azután kitűnő lelkipásztorok vezetése alatt folyton 
növekedett és nagy tekintélyre tett szert. A bekövetkezett 
háborús viszonyok folytán azonban a gyülekezet lassan-
ként szétszóródott és 1677-ben már csak 27 családból 
állott. Mindazonáltal csak 1802-ben oszlott fel teljesen. 

Az 5-ik füzetben Devarame lelkipásztor két hugenotta 
községnek: Kis- és Nagy-Ziethennek csendéletét írja le. 
Az anyagi és erkölcsi romlottság e tanyáin csakhamar 
élénk és áldásos egyházi élet fejlődik ki, és e két gyüle-
kezet még ma is élő bizonyítéka annak, hogy mire képes 
a komoly törekvés és a hit ereje anyagiakban és szelle-
miekben egyaránt. Igaz, hogy sokat kellett a hívőknek 
küzdeniök jogaik és vagyonuk fentartásáért az államhiva-

-talnokok túlkapásaival szemben; igaz, hogy életüket szaka-
datlan küzdelemben töltötték; de azért a külső mellett 

nem feledkeztek meg a belsőről sem. Szigorú egyházfegyel-
met gyakoroltak, nemesítették az erkölcsöket, építettek 
mindkét községben templomot, gondoskodtak a szegények-
ről, jó karban tartották iskoláikat, javították kertjeiket, 
szántóföldjüket, rétjüket stb. Szóval oly tevékenységet fej-
tettek ki minden téren, hogy míg másutt a reformátusok 
lutheránusokká lettek, addig itt a lutheránusok csatlakoz-
tak a reformátusokhoz és a hugenotta egyházszervezethez. 

A 6-ik füzet a hansa városok egyikébe, Stade-ba 
vezet bennünket és az itteni wallon gyülekezet történetével 
foglalkozik. Az erősen szorongatott antwerpeniek 1576-ban 
kezdtek Stade-ba vándorolni és 1588-ban már külön 
wallon gyülekezetté szervezkedtek, csatlakozván az ottani 
angol reform, gyülekezethez. A lutheránus lelkészek részé-
ről természetesen ezek is mint forradalmárok (?!) a leg-
hevesebb támadásoknak voltak kitéve. Azonban a küz-
delem dacára is mind erősebben szervezkedtek. Már 
1588-ban elfogadták a francia-holland egyházszervezetet 
és miután hugenották is csatlakoztak hozzájok, francia 
nyelven is tartottak isteni tiszteleteket. Segítségére voltak 
úgy az anyagiakban mint a lelkiekben a szegény ham-
burgi wallon testvéreknek; választottak presbyteriumot, 
gondoskodtak szegényeikről, a hamburgi szegény testvérek 
itt kereszteltették gyermekeiket, itt kötötték házasságai-
kat stb. Továbbá szigorú egyházfegyelem gyakorlása és 
az isteni tiszteletek szorgalmas látogatása következtében 
Stade-ban az egyházi élet szép fejlődésnek indult és gaz-
dag gyümölcsöket termett. Midőn azonban Altonában is 
külön wallon gyülekezet létesült, a stadei folyton veszített 
jelentőségéből, elszegényedett, mígnem 1619-ben a hívek 
kivándorlása következtében megszűnt létezni. 

A 7-ik és 8-ik füzet a colle-i hugenotta gyülekezet 
történetét tartalmazza ismét a Tollin tollából. E gyüle-
kezetet Eleonora Desmier d'Olbreuse bárónő alapította, ki 
később braunschweig-lüneburgi hercegnővé, majd leánya 
útján ősanyává lett a hannoveri, angol, porosz és dán 
királyi házaknak. E gyülekezet történetét itt néhány rövid 
vonásban vázolni úgyszólván lehetetlen. Ez alkalommal 
csak annyit, hogy az alapító családon kívül számos elő-
kelő nemes család szerepelt a tagok sorában. 

A 9-ik füzet a tulajdonképen nem hugenotta, de 
erősen hugenotta színezetű göttingai gyülekezet történetét 
adja. 1713-ban alakult ez a sajátságos gyülekezet német 
reformátusokból, hollandokból, svájciakból és franciákból. 
1736-ban engedélyt kaptak vasárnaponként valamely ma-
gánházban isteni tisztelet tartására; majd 1748—• 1753-ig 
építettek templomot és paplakot, 1751-ben pedig válasz-
tottak lelkipásztort és két hugenotta s három német ref. 
egyénből álló presbyteriumot. A gyülekezet hosszú ideig 
tartott fenn egy lelkészképző intézetet és egyik lelkipásztora 
Kulenkamp az egyetem prorektorává választatott. íme 
ily áldásos következménye volt a hugenotta egyházszer-
vezethez való csatlakozásnak. 

A II. évtized utolsó füzete szintén hugenotta forrá-
sokat közöl. Többek közt felemlítem a következőket: a 
Consistoire frangais egy felirata Eleonora hercegnőhöz 
1698. dt c. 4-ről, György Vilmos herceg leirata 1699. 
dec. 12-ről, egy másik 1702. dec. 28-ról, György király 
leirata 1715. dec. 26-ról, a francia és német ref. gyüle-
kezetek egyesülése 1805. május 15-ről, az amsterdami 
Memoire 1752. juniusról stb. Laikus ember előtt ezen 
10-ik füzet legfeljebb annyiban bír érdekkel, hogy ehhez 
is hozzá van csatolva a tagok névsora; de a tudomány 
emberei előtt, kik tudják, hogy helyes történeti kutatás 
csak források alapján lehetséges, e füzetnek annyival 
nagyobb értéke leend, különösen, ha tekintetbe veszszük 
még azt, hogy az eredeti hugenotta források nagy része 



már vagy elveszett, vagy elégettetett vagy Páris és Lon-
don könyvtáraiban van elhelyezve. 

III. 

A német hugenotta-egyesület nagy történeti mun-
kája lényegesen különbözik a francia, holland, angol és 
más egyesületek hasonló célú munkáitól; különbözik már 
abban is, hogy minden füzet egy önmagában befejezett 
egészet képez, külön is megszerezhető és azonkívül rend-
kívüli olcsó (P20 mk). Az egyesület tagjai még ezen 
csekély ár mellett is kedvezményben részesülnek. Gyakran 
megesik, hogy némely füzet 20, a másik pedig 320 pél-
dányban kel el. Nem mintha egyik füzet jobb volna mint 
a másik, hanem mert némely gyülekezet története jobban 
fölkelti az olvasók érdeklődését mint a többieké. 

A III. évtizedben ismét jeles munkákkal találkozunk, 
így mindjárt az első füzet tárgyalja az altonai wallon-
gyülekezet történetét. Bevezetésképen elmondja, hogy a 
wallon-gyülekezeteket hollandok alapították és nem franciák, 
hangsúlyozza, hogy a német hugenotta-egyesület szem 
előtt tartja a németországi waldensek és wallonok érdekeit 
is. Mutatja ezt azon körülmény, hogy jelen történeti mun-
kájának jó harmadrésze az Ő történetöknek van szánva. 
S mondja azután, hogy az altonai gyülekezet, a stadei 
támogatásával jött létre, lassanként azonban túlszárnyalta 
az anyagyülekezetet. Már 1603-ban építettek templomot, 
1619-ben pedig Altonahoz csatlakoztak a stadei hívek. 
Midőn 1645-ben templomuk tűzvész áldozata lett, kettőt 
építettek helyette Isteni tiszteleteiket felváltva francia és 
hollandi német nyelven tartották. A nantesi edictum fel-
függesztése után a francia protestánsok nagy számmal 
sereglettek Altonába és itt csakhamar alapítottak külön 
francia gyülekezetet. 1830-ban az altonai ref. gyülekeze-
tek végleg egyesültek egymással. 

A 2-ik füzetben Gümbel lelkipásztor megemlékezik 
a Billigheimban és környékén letelepült idegenekről. Még 
1664-ben a billigheimi gyülekezet nagy része wallonok-
ból állt; 1665-ben csatlakoztak waldensek, majd franciák 
és svájciak. Miután azonban a XVII. században a tagok 
nagy része Brandenburgba vándorolt, a gyülekezet 1770-ben 
végleg feloszlott. 

A 3-ik füzetben Cuno adja a frankenthali wallon-
gyülekezet történetét. Szól a tagok jogairól, foglalkozásá-
ról, említ egyes családneveket, elmondja, hogy a posztó-
és szönyeggvártók tették a gyülekezet harmadrészét. A 
gyülekezet 1815-ben egyesült a német reform-gyülekezettel. 

A 4-ik füzet szól a hallei francia gyülekezetről. 
Mindenek előtt felsorolja a gyülekezet kisebb lelkészeit, 
elmondja küzdelmeit a németekkel. Említi azután az egy-
házfegyelmet, szegényügyet, a gyülekezetnek a német 
reformátusokhoz való viszonyát és végül a németekhez 
való csatlakozását (1809). 

Az 5. és 6-ik füzetben Kopp lelkész a perousei 
wald^ns-telep törtenetét írja meg kilenc fejezetben, vonzó és 
népies nyelven. Szól a gyülekezet alapításáról, életéről, 
küzdelmeiről, az egyházi rendről és végül a gyülekezet-
nek a német reformátusokkal való egybeolvadásáról. 

A 7. és 8-ik füzet szól a schaumburg-lippei grófok-
nak és Crégut lelkésznek a büekeburgi francia t.elen körül 
szerzett érdemeiről. Szól különösen a nagytehetségű és 
vasakaratú Crégut óriási munkásságáról és hatásáról. Ezzel 
kapcsolatban adja gyülekezettörténetét, mely 1749-ben 
egyesült a német reformátusokkal. 

A 9-ik füzet adja a dornholzhauseni waldens-telep 
történetét. Elmondja a waldensek bevándorlását, szól új 
hazájukban nyert jogaikról, isteni tiszteletükről, iskola-

ügyökről és végül leírja a gyülekezet nyomorát és önálló-
ságáért való küzdelmeit. 

A 10-ik füzetben a nagy tudományú Bonin és Bran-
des lelkészek közölnek eredeti forrásokat Haliéból, Hameln-
ből és Bückeburgból. Ezekhez hozzá van még csatolva két 
már régebben kinyomatott, de nagyon kevéssé ismert forrás 
a magdeburgi levéltárból. 

Az Ev. ref. Blatter nyomán. 
Miiller Lajos. 

I R O D A L O M . 

** »Krisztus az én életem* czím alatt Zábrák 
Dénes, soproni ág hitv. ev. lelkész egy egész évfolyam 
mitegy 80 egyházi beszédet ád ki és pedig 5—6 íves 
havi füzetekben. Az első füzet, mely négy ádventi és két 
karácsonyi beszédet tartalmaz, most hagyta el a sajtót. 
Előfizetési ár: a hét első füzetre, (I. kötet), mely az ünnepes 
egyházi félévet, ádventtől pünkösdig, öleli fel, 2 frt 50 kr., 
a további öt füzetre, (II. kötet) mely szent-háromság vasár-
napjától adventig szóló, szintén evangéliumi perikopák 
felett tartott prédikációkat fog hozni, 2 frt. A kötetek 
végén konfirmációi és egyéb ünnepélyes alkalmakkor mon-
dott beszédek is fognak megjelenni. A beszédekhez Karsay 
Sándor evang. püspök a következő ajánlatot írta: »Zábrák 
Dénes soproni evang. lelkésznek ezen evangéliumszerü és 
épületes egyházi beszédeit a lelkésztársak és hitrokonok 
buzgó pártoló figyelmébe melegen ajánlom.* E pártoló 
figyelmet lapunk útján is tisztelettel kéri a szerző! Elő-
fizethetni a szerzőnél Sopronban. 

** Szegedi Kis István élete s a Duna-Tiszamellék 
reformációja cím alatt Földváry László váchartyáni lelkész 
egy circa 15 ívre terjedő monográfiát fog kiadni, melyre 
előre is felhívjuk olvasóközönségünk figyelmét. Munkájá-
nak, mely karácson táján kerül a könyvpiacra, tartalom-
jegyzéke a következő: A) Szegedi K. István ifjúkora, 
tanulói s egyetemi pályája. Születéshelye és ideje. A 
Tiszamellék reformációja, s ennek pártfogói és munkásai. 
Sz. K. J. mint tanuló Lippán és Gyulán. Tanítóskodása 
ezen helyek valamelyikén, s a bécsi egyetemen megfordu-
lása. Sz. K. ,1. a krakkói egyetemen mint tanuló és tanár. 
Krakkóból visszatérése a hazába; itteni működése a refor-
máció érdekében s aztán a wittenbergi egyetemre menetele. 
B) JReformácori működése a Tiszamelléken. Wittenbergből 
visszatérése s működése, első színhelyének megállapítása. 
Perusich Gáspár által Csanádról elüldöztetése. Gyulán 
tanítóskodása. Patóczi Ferenc, Gálszécsi J. Czegléden prédi-
kátorkodása s mellesleg az iskolában tanítása. Bakonyi 
Albert. Nősülése. Czeglédről távozása után Bécsben s majd 
Makón megfordulása. Petrovics P. követei által meghiva-
tása Temesvárra s ennek reformációja. A toronyi zsinatok. 
Szegedinek és társainak elüldöztetése Temesvárról s az 
itteni prot. egyház elpusztulása. Mező-Túron működése. 
Békésen tanítóskodása s ott Kis-Kampó martalócai által 
fogságba hurczoltatása. Megszabadulása és tiszántúli mükö: 
désének vége. C) Dunántúli működése. A reformáció Fejér 



váron s Tolnán, s annak munkásai: Lajos deák, Szigeti 
Imre, Tövissi Mátyás, és Bereméni János. A török türel-
messége a prot. vallás iránt. Szegedinek Tolnára menetele 
s ott Sztáraival együtt működése. Házassága. Laskói prédi-
kátorrá létele. Baranya reformációja, s ennek pártfogója 
és munkásai. Perénvi Péter, Siklósi Mihály, Sztárai Mihály, 
Szegedi K. Istvánnak prédikátorságra fölavattatása, s majd 
baranyai superintendenssé választása. A papi fölavatás 
módja s a papok kötelességei. Sztárainak tolnai püspök-
sége s a reformációnak Tolnán teljes diadalra jutása. 
Egyházak. Sz. K. I. Laskón. Be'- és külviszonyok. Műkö-
dése helyben és a vidéken; annak nehézségei és sikerei, 
Baranyai földesurak. Gradeci Stancsics Horváth Márk. A 
baranyai superintendentia kettészakadása s Sztárai Mihály-
nak laskói. Szegedi IC. Istvánnak, kálmancsai püspöksége. 
Egyházak. Somogyság reformációja; ennek pártfogói s 
terjedésének kedvező körülményei. A kálmáncsehi iskola 
s annak tanítói Az egyházaknak prédikátorokkal ellátása, 
ezeknek ordinációja. Szegedinek hitfelekezeti álláspontja. 
Horváth Márk halála. Sz. K. I. török fogságba jutása, 
szenvedései, kiszabadulása eszközlői. Hála éneke. D) Mű-
ködése az AJ só-Dunamelléken. Sz. K. I. Ráckevibe költö-
zése. A reformáció Budán és környékén. Terjedésének 
akadályai kezdetben, s végre teljes diadalra jutása. Helyi 
viszonyok Ráckeviben. Szegedinek Panthanus baráttal való 
vitája. Támogatói az egyház és iskola virágzásra emelé-
sében. Tanítók. Sz. K. I. ráckevei püspöksége. Egyházak. 
Peruiz vajdával találkozása. A baranyai püspökök közti 
viszálynak általa kiegyenlítése. Sz. K. I. otthon s baráti 
körben. Kétszeri halálos veszedelemben forgása. Szegedi 
K. 1. irodalmi müvei. Özvegységre jutása s harmadszor 
házasságra lépése. Gyermekei. Halála. — Az érdekesnek 
ígérkező egyháztörténeti munkát előre is ajánljuk a törté-
netkedvelők pártoló figyelmébe. 

** Irodalmi értesítés. Lévay Lajos sárkeresztúri 
ref. lelkész »Vegyes egyházi beszédek« c. műve, mint a 
szerző Lapunkat értesíti, nyomdai akadályok miatt csak 
e hó közepén kerül ki a sajtó alól, de még a karácsonyi 
ünnepek előtt meg fog küldetni minden előfizetőnek. 

** Tanulók Lapja. Szerkeszti dr. Bupp Kornél 
budapesti ref. főgimnáziumi tanár. A 23-ik szám tartalma: 
Berzsenyi D. életrajza (képpel). Mitől őrizkedjék a tanul-
mányait idegen helyen végző ifjú. A tudós inas. A virág-
szörny. Garay János : Istent adjon minden. Vegyes. — A 
lap paedagogiai. ethikai és stylisztikai tekintetben meg-
állja a helyét. Ker. vallásos szempontból azonban mi több 
evangéliumi ízt és erőt szeretnénk benne látni. Megjelenik 
minden hó 1-én és 15-én, ára évnegyedenként 60 kr., 
szerkesztőség és kiadóhivatal: Lónvai-utca 9. sz. Ajánljuk 
a szülők, nevelők és tanárok pártoló figyelmébe. 

** A Pallas Nagy Lexikonából megkaptuk a 
93—96. füzeteket, vagyis a VII. kötet 3—6. füzeteit követ-
kező mellékletekkel: Pamutfésülő gép, A filloxera elterje-
dése Magyarországon, A szőllő filloxerája, Fiume és kikötője, 
A svábhegyi fogaskerekű vasút Budapesten, Foghíjasok, A 
fiumei világító torony, Fogaras vármegye térképe. Fókák, 
két lap (melyek egyike színnyomat), Fonóeszközök és gépek, 
két lap. Ezek közül szép kiállításuk s fontosságuk miatt 
különösen kiemelendők: a filloxera elterjedését hazánkban 

föltüntető térkép; a filloxera rajza, fejlődésének különféle 
stádiumában s Fiume és kikötőjének igen szép, a legújabb 
adatok alapján készült tervrajza. A fontosabb cikkek a 
következők: Fertő tava (dr. Thirring G.), Festés (Klemp 
Gusztáv), Festészet (dr. Pasteiner), Filloxera (dr. Horváth 
Géza) Filologia (Bódiss Jusztin), Filozofia (dr. Alexander B ), 
Finnek és finn irodalom (Vikár B.), Finn mitologia és Finn 
nyelv (dr. Simonyi), Finnország (dr. Brózik és dr. Mangold), 
Fiume (Gonda B ), Fizika (dr. Heller), Fogak (dr. Arkövy, 
dr. Tigermann és dr. Hattyasy), Fogalom (dr. Silberstein), 
Fogaras vármegye (dr. Thirring és dr. Szádeczky) Folklore 
(dr. Katona), Fonás (Rejtő S.) stb. A különféle szakcikket 
számos szép szöveg-ábra teszi érdekessé és érthetőbbé. A 
Nagy Lexikon egy-egy füzetének az ára 30 kr. s kapható 
minden könyvkereskedésben. 

** A Hajnal című belmissziói folyóirat 9-ik száma 
dr. Szabó Aladár szerkesztésében a következő tartalom-
mal jelent meg: Belmissziótársaság és bibliaolvasó-szövet-
ség. Szabó Aladár. Közlemények a diakonisszaházak Xl-ik 
nagygyűléséről. Biberauer T. A lelkipásztorok megtérése. 
Braun Tivadar. Imádság hete. Gergely Antal. Szövet-
kezés és egyházpolitika. Dr. Gidófalvy István. Prédikáció-
vázlat. Talmage után Gzizmadia Lajos. Tárca : Magdolna 
Gáspár István, Missziói mozgalmak. Irodalom. — A bel-
misszió ügyét öntudatosan és lelkesen szolgáló havi folyó-
irat megérdemli, hogy minél szélesebb körű pártfogásban 
részesítse a közönség. Jövőre is az eddigi egy frtos elő-
fizetési ár mellett jelenik meg és pedig 10 számban. Az 
áldozatkész kiadó, Hornyánszky V., ezután is belmissziói 
célokra ajándékozza az előfizetési összegeket. 

** Verne Gyula összes munkáit olcsóbb és egye-
dül jogosított képes kiadásban közrebocsátja a Franklin-
Társulat,. A vállalat három hetenkint, megjelenő 20 kros 
fűzetekben indul meg. Verne régi ismerőse már a magyar 
közönségnek, különösen az ifjúságnak. Mint a kiadó is 
mondja a maga ajánlatában: »Nem szorul dicséretre 
Verne Gyula az ifjúság előtt. Nem egy munkája kedves 
ismerőse neki. Elragadtatással barangol a Verne mesélte 
kalandok világában s rajong e nagy festő káprázatos le-
írásaiért. Feszült érdeklődéssel követi őt fel a csillagok 
titokzatos világába, le a tenger néma mélységébe, hogy 
bámulója legyen a természet csodáinak; vele megy az 
északi és déli sark jégsivatagai közé és Brazília ezer- és 
ezer éves rengeteg őserdőibe: körülutazza a földet, lehatol 
annak központja felé és bekalandozza a felhők világát: 
az afrikai sivatagok kietlensége, a tropikus vidékek buja-
sága, mint egy óriás panoráma vonulnak el szemeink előtt 
ezer meg ezer képeivel, föld felett és víz alatt. S a ter-
mészet nagyságát tarkítja a bámulatos kalandok számtalan-
sága, az emberi ész legtökéletesebb, legcsodálatosabb talál-
mányainak sokasága. S a merre megyünk vele, a hová 
követjük őt, lépten-nyomon a mulatság. A fizika törvényei, 
a földrajz, a természettudományok, a technika erdeményei, 
a történelem tanulságai, mind-mind mulatva lesznek a 
mieink. Nincs író, ki méltó versenytársa lehetne ebben 
Verne Gyulának.* — Az első füzet színes borítékban 
Szász Károly átdolgozásában »A rejtelmes sziget* közlését 
kezdi meg, s minden hazai könyvkereskedésben kapható, 
de megrendelhető a Franklin-Társulatnál Budapesten is. 

** A Szalay-Baróti-féle »Magyar nemzet tör-
téneté «-ből, melyet Lampel R. ad ki, most jelent meg a 
harmadik füzet, mely a germánok, az avarok és a frank-
szlávok Magyarországon való uralmának tárgyalása után 
áttér a magyarok ős történetére, különösen pedig a magyar 
nemzet eredetének és ős hazájának ismertetésére. A szöveg 
tisztán a művelt nagy közönséget és nem a történettudósok 
szűk körét tartja szem előtt. A füzet illusztratív dísze pedig 



ezúttal is gazdag. Szöveg-képei közül kiemeljük az osztrák 
férfiak és osztrák nők két csoportképét, melyek még sehol 
reprodukálva nem voltak. Nagyon érdekesek az ugor nép-
tipusok rajzai is. valamint a magyarok ős hazájáról való 
tájképek. A két külön melléklet egyikén a Traján-oszlop 
dombormüvének két részlete látható: »Traján seregével 
átkel a Dunán* és »Harcz a rómaiak és dákok közt;* a 
másik egy rendkívül sikerült, színgazdag ábrázolata Szent 
István koronájának. A munka füzetenként 30 krért kap-
ható bármely könyvkereskedésben, de előfizetni is lehet 
rá : egy negyedévre 6 tüzet 1 frt 80 kr., félévre 12 füzet 
3 frt 60 kr., egész évre 24 füzet 7 frt 20 krral. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című illusztrált munkából most jelent meg a 25-ik 
füzet, melyben Graeza György Jellasits beütésének előz-
ményeit mondja el. Szép részlete a fejezetnek az a jelenet, 
midőn az országgyűlés százas küldöttsége szept, 9-én csak-
nem kierőszakolta a királyi kihallgatást. Ez volt utolsó 
találkozása a nemzetnek királyával; aztán kezdődött az 
élethalál barcz. A füzet képei a következők : Orosz katona-
ság. A szabadságharc nevezetesebb magyar szereplői a 
polgári osztályból.. Bem a bécsi barrikádoknál (egykorú 
rajz.) Görgey Artbur a sereg élén. (Eredetije az 1848/49-iki 
orsz. ereklye-muzeumban). Gúnykép Latour és Zichy gróf 
ki végeztetéséről. (Egykorú rajz). Ivánka Imre honvédezredes 
(1848-iki arcképe). A szabadságharc nevezetesebb női 
szereplői, (Egykorú arcképek után). Gróf Lamberg Ferenc. 
A horvát hadak vonulása a Balaton mellett. (Eredetije a 
bécsi csász. udv. muzeumban). A munka Lampel B. ki-
adása (Budapest, Andrássy-út 21.), megszerezhető füzeten-
ként 30 krért, de negyedévi félévi és egészévi előfizetés 
útján is. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A református ifjúsági-egyesület közgyűlése, 

összekötve Gusztáv Adolf-emlékünnepéi ylyel, dec. 8-án 
tartatott meg a Lónyay-utcai főgimnázium nagytermében. 
Az egyesületi tagok, talán a rossz idő miatt, nem nagy 
számmal voltak jelen. A theologusok csinos karéneke után 
Vásárhelyi József hitoktató mondott rövid előimát, melyet 
Szilassy Aladár elnök magvas megnyitó beszéde követett. 
Konstatálta, hogy a zsenge egyesület, noha nagy akadályok-
kal küzd. mégis eredményesen működik. Mutathat fel belső 
és külső sikereket a közönség rokonszenves érdeklődésében 
és a tagok számának növekedésében. A ker. ifjúsági-egye-
sületek londoni kongresszusában való képviseltetésével a 
ref. ifjúsági-egyesület sok barátot szerzett magának a kül-
földön. Lassanként olvadoz itt belföldön is a nagy közön-
ség közönye, mely az ily zajtalan munkájú, vallásos egye-
sülés iránt még csak kis körben mutat tettekben is nyilat-
kozó érdeklődést. A tetszéssel fogadott megnyitó után Szász 
Béla theol. szenior olvasta fél csinosan szerkesztett, hévvel 
előadott s rokonszenvesen fogadott emlékezését Gusztáv 
Adolfról. A theologusok »Erős várunk« kezdetű karéneke 
fejezte be a közgyűlés ünnepélyesebb felét. Ezután Szabó A. 
titkár olvasta fél az egyesület második munkaévéről szóló 
titkári jelentését, melynek főbb adatait a vál. gyűlésről 
múltkori való tudósításunkban közöltük; kiegészítésül itt 

csak azt jegyezzük föl, hogy Szilassy Aladárné szül Vizsolyi 
Mária úrnő, ez a mi evangéliumi Máriánk az ifj. egyesület 
helyiség-alapjára 500 frtot adományozott. A pénztár álla-
potáról Hamar István pénztárnok tett jelentést, mely szerint 
az egyesületnek 1861 frt bevétellel szemben 685 frt kiadása 
volt s így 1176 frt a pénztár maradéka. Majd a választások 
ejtettek meg; közfelkiáltással: elnök S-ilassy Aladár, al-
elnök Szöts Farkas, titkár Szabó Aladár, másodtitkár Tóth 
Miklós, pénztárnok Hamar István; és választatott 20 vá-
lasztmányi tag. Az egyesület legközelebbi munkaprogramm-
jának rövid megbeszélése után »Tebenned bíztunk* elének-
lésével és Petri Elek záróimájának meghallgatásával a 
közgyűlés berekesztetett. 

* A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület, budapesti 
egyházközségünk eme nem rég alakult jótékony nőegylete 
f. hó 4-én tartotta meg december havi összejövetelét 
Szilassy Aladárné elnöklete alatt, a megjelent tagok élénk 
érdeklődése mellett. A tagok által megvarrt többféle 
ruhák számbavétele után Szöts Farkas rövid hálafohászá-
val kezdetét vette az ülés, melyen először is Szila,ssy 
Aladárné olvasta fél jelentését az egyesület eddigi műkö-
déséről Az egyesület főként a szegények gondozása körül 
fejt ki nagyobb tevékenységet. 18 tagja immár mintegy 
80 darab felső és alsó ruhát varrt, főként gyermekek, de 
több felnőtt számára is, mely ruhadarabok nagyobb része 
a vácikörúti és angyalföldi népiskolák szegény tanulói 
között fog a december 16-dikán tartandó karácsonyfa-
ünnepély alkalmával kiosztatni. Pénzzel és élelmi szerek-
kel is segített már néhány ínségeset. — Az egyesület most 
még kicsiny körben működik: van három alapító (100— 
100 frttal), kilenc pártfogó (évi 10 frttal), 34 rendes 
(évi 2 frttal) és hét pártoló (tetszés szerint adakozó) tagja. 
— Az egyházi éneklés előmozdítására tagjai között női 
énekkart szervezett, mely két ízben nyilvánosan is szere-
pelt. — Az elnöki jelentés után megbeszéltettek a dec. 16-án 
tartandó karácsonyfa-ünnepély módozatjai, az ajándékok 
kiosztása stb. Végül Szabó Aladár tartott rövid eszméitető 
felolvasást arról »A mit a nők a Krisztusnak köszönhetnek.« 

* Az adventi vallásos esték során dec. 5-én volt 
a második összejövetel a Lónyay-utcai főgimnázium nagy 
termében. A közönség éneke után, melyet Székely József 
theologus fisharmoniummal kisért, Szabó Aladár mondott 
rövid előfohászt, majd Petri Elek theol. tanár olvasta fel 
»Egyházi ünnepeinkről* azt a tartalmas építő értekezését, 
melyet lapunkban egész terjedelemben közölni fogunk. Az 
összejövetelt a közönség éneke után Szász Károly püspök 
buzgó imája zárta be. Jövő alkalommal Farkas József 
theol. tanár olvas fel Lorántffy Zsuzsánna cím alatt. — A 
holdnteai, budai, erzsébetkörúti s zuglói helyiségekben szin-
tén megtartattak a szokásos vallásos összejövetelek. 

* A nem állami tanárok nyugdíjintézete ügyé-
ben. mint már írtuk, a közoktatasi minisztérium novem-
ber 16-iki kelettel felhívást küldött az egyházi főhatósá-
gok útján az érdekelt iskolák fentartó testületeihez, hogy 
a belépésre vonatkozólag véglegesen nyilatkozzanak, hogy 
alkalmazottjaiknak fizetései, szolgalati viszonyát stb. okmá-



nyolva kimutassák, hogy tanáraik nyilatkozatát a belépési 
illetmények befizetési módjára nézve bevegyék stb. A 
télhívás a napokban érkezett meg az egyházi főhatósá-
gokhoz s a szükséges adatok beszolgáltatására a kibocsátás 
napjától (1894. november 16.) számított félesztendei határ-
időt tüz ki. 

* Javító és pótló érettségi vizsgálatok. A 
dunamelléki egyházkerület főhatósága alá tartozó buda-
pesti, halasi, kecskeméti és nagykőrösi ref. főgimnáziumok 
tanulói részére a decemberi javító és pótló érettségi vizs-
gálatok Írásbeli része Kecskeméten dec. 17—21. napjain, 
szóbeli része dec. 22-én fog megtartatni. A vizsgálat el-
nöke Farkas József budapesti theologiai tanár lesz. 

* Közoktatásunk a millenniumi kiállításon Az 
ezredéves kiállítás közoktatásügyi csoportjának végrehajtó 
bizottsága a napokban terjesztette a közoktatásügyi mi-
nisztérium elé jelentését, mely azt tervezi s ajánlja, hogy 
a magyar közoktatásügynek az 1867. év utáni, tehát csak 
a legújabb és jelen kora vétessék fel a kiállításba. E végett 
körülbelül egy 2500 négyszögméternyi kiállítási főépület, 
melléje egy tornacsarnok, egy minta népiskola és kis-
dedóvó felállítására kéri a bizottság a minisztert. A mi 
magát a kiállítást illeti, arra nézve a jelentés azt ajánlja, 
hogy az ne szaktárgyak, hanem az oktatás fokozatai sze-
rint felső oktatásügy, középiskolák, népoktatásügy, ipar-
és kereskedelmi szakiskolák, művészi és iparművészeti 
nevelés, testi nevelés alcsoportok szerint rendeztessék be. 

* A békési esperesség megosztása. Az alföldi 
evangélikusoknak régi óhaja, hogy a békési esperesség, 
mely nagyobb egynémely superintendentiánál, megosztas-
sék. Mint Csabáról jelentik, a javaslattételre kiküldött bizott-
ság az esperességet három részre kívánja megosztani. 
1. Békési-aradi esperesség (Gyoma, M.-Berény, Csaba, Arad, 
Medgyes-egybáza, Fazekas-Varsánd, Apatelek, Szemlak egy-
házakkal). 2. Békési esperesség (Szarvas, Orosháza, Tót-
Komlós. Kondoros egyházakkal). 3. Csanád-csongrádi es-
peresség a két megye ág. evang. egyházaival. Ez ügyben 
nem sokára rendkívüli esperességi gyűlés lesz. 

* A késmárki ev. templom felavatása dec. 2-án 
folyt le. A régi fatemplomban utolszor tartott isteni tisztelet 
után az új templom elé csoportosult az óriási közönség, 
hol a késmárki férfidalárda éneke után a templom 
lépcsőzetéről Kéler Pál egyházközségi felügyelő csinos 
beszéd kíséretében átadta a templom kulcsait Zelenka 
Pál tiszakerületi püspöknek. Zelenka püspök a templom 
előtt emelt s fenyőgalyákkal díszített szószékről megható 
beszédben ecsetelte a nap jelentőségét s Isten megszentelő 
erejét kérte a harangokra. Az így fölavatott harangok zúgása 
közt tódult aztán a közönség az óriási méretű, Ízléssel 
épített templomba. Itt az oltár előtt Zelenka püspök mon-
dott áldást és szentlélekért esdő imát, majd rövid alkalmi 
beszédet. Azután Limberger István, a gyülekezet ősz pász-
tora mondott alkalmi prédikációt, minek végeztével Bayer 
tanító vezetése alatt az újonnan alakúk egyházi énekkar 
egy szép koráit énekelt, s egy keresztelés után a férfi 
daloskör adta elő Beethoven »Dicsőit téged« kezdetű val-
lásos dalát. Isteni tisztelet után népes díszebéd, este sikerült 
bál tartatott a nap emlékére. 

* Az alsó-borsodi egyházmegye rendkívüli köz-
gyűlést tartott Miskolcon, a báró Vay Béla főgondnokká 
választatása folytán megüresedett egyházmegyei gondnoki 
állásra való szavazás elrendelése végett. A közgyűlésre a 
lelkészek, világi férfiak és az egyházmegye községeinek 
képviselői igen szép számban jelentek meg és a gondnoki 
állásra a választást egyhangúlag elrendelték. Az egybe-
gyűltek hangulatából ki lehetett venni, hogy e díszes 
állásra valószínűleg egyhangúlag Lengyel Sámuel egyház-
megyei tanácsbirót fogják megválasztani. Ugyanezen gyűlés-
ben bontották fel a két egyházmegyei tanácsbirói állásra 
beadatott szavazatokat. Egyikre Sólyom Géza heő-csabai 
lelkész választatott, a másikra abszolút többséget senki 
sem nyervén, a két legtöbb szavazatot nyert Kerekes 
.lózsef boroszlói és Horváth Bertalan szederkényi lelké-
szek között szűkebb szavazás fog a jüvő gyűlésig meg-
tartatni. 

* Templomavatás Csertőn. A csertőt ev. ref. 
leány-egyház dec. 2-án gyönyörűen renovált, Ízlésesen fes-
tett kis templomát avatta fel. A felekezeti külünbség nél-
kül megjelent szép számú hallgatóság zsúfolásig megtöltötte 
a kis templomot s ennek udvarát. A lélekemelő ünnepélyt 
a hívek buzgó éneklése nyitotta meg, elmondván a 37. és 
233. dicséretek első verseit, Szabó Gyula molvánvi tanító 
ügyes harmoniumkísérete mellett. Majd Jávory Nándor 
a somogy-viszlói anya-egyház lelkésze lépett a szószékre 
s magasan szárnyaló imádsága után a zsidókhoz írt levél 
X-ik részének 24. és 25. versei alapján nagyhatású beszé-
det mondott, melyben összehasonlítva küzdelmes multun-
kat a jelennel, örömmel konstatálja, hogy szabadabb, 
szerencsésebb kor szülöttei vagyunk mi atyáinknál, mert 
míg az ő hithűségök vagyon és véráldozatot követelt addig-
a mienk beéri a vallásos érzelmek és intézmények áp,olásá 
val, miknek gyakorlásában senki sem háborgat többé 
bennünket. Kifejtette továbbá, hogy hithűségünk nyilván-
valóvá lesz: I. ha egymást becsüljük és II. ha el nem 
hagyjuk a mi gyülekezetünket. A közönség mindvégig 
feszült figyelemmel hallgatta a kiváló szónok hévvel el-
mondott beszédét. Keresztelés küvetkezett ezután, mit szin-
tén Jávory N. végzett, s végül Hampó Albert béczi lel-
kész az úrvacsorát osztotta ki. Feljegyzést érdemel e 
300 lelket számláló kis egyház áldozatkészségé, mely arány-
lag rövid idő alatt tornyot és iskolát is épített s most — 
noha legjelentékenyebb jövedelmi forrását, a szőlőt a 
filloxera pusztítja — a templomátalakítás 1200 frtnyi 
költségétől sem riadt vissza. Munkához fogott abban a tudat-
ban, hogy a közalaptól nyert 75 frtnyi segítségen kívül 
kizárólag a saját gyenge erejére lesz utalva. Munkaközben 
érkezett azonban Veres Vince pécsi lakos 100, és Tóth 
István szigetvári ügyvéd 50 frt adománya. Isten éltesse 
a nemesszívű adakozókat s a jó irányű, türekvő kis 
egyházat! Boross István, ev. ref. tanító. 

* A horvát-szlavonországi gyülekezetek külön-
válási törekvései, mint a hírlapok írják, teljességgel nem 
találnak támogatásra a horvát kormánynál. A dissidensek 
köldöttségének, mely Vajanszky, Hurbán és Kruttschnit 
lelkészekből állott, gróf Khuen H. K. bán határozottan 
kijelentette, hogy mindaddig az eddigi állapotot fogja támo-
gatni, míg a horvátországi gyülekezetek és a konvent 
között barátságos egyezség nem létesül. A dissidenseket 
ezzel tehát a második vereség érte, a mennyiben sem az 
egyházi kormányzat, sem a polgári főhatóság nem hajlandó 



támogatni az ő különválási törekvéseiket. Nem is volna érdemeit. — Budapesten a német ref. gyülekezet körében 
tanácsos. Az egyházi elszakadás fő indoka nem egyház-
kormányzati, hanem mint a jelek mutatják, első sorban 
nemzetiségi, a mit Jegyezgetni nem tanácsos. 

* Az egyházpolitikai javaslatok szentesítése 
dec. 10-én hozatott nyilvánosságra a képviselőházban. 
Wekerle miniszterelnök jelentette be a háznak, melynek 
többsége zajos tüntetéssel, az ellenzék némi meglepetéssel 
fogadta. A reform barátjai körében országszerte nagy 
örömet keltett a várva-várt hír. A főváros szabadelvű 
polgársága fáklyásmenetre készül, a vidéki tudósítások is 
lelkes szabadelvű tüntetésekről adnak hírt. 

* Vallásos összejövetelek tartásáról értesítik 
lapunkat Tisza-Földvárról. Hetenként kétszer tartatnak. 
Nagy érdeklődés nyilvánul irántuk, úgy hogy a tantermek 
szűkek a hallgatóság befogadására. A lelkész szokott vagy 
szabad előadást, vagy felolvasást tartani. — Kisújszállá-
son meg Gulyás Lajos tartott a napokban nagy közönség 
előtt nagy tetszéssel fogadott felolvasást a vallásról. — 
Jó eszköz ez a belmissziói érdeklődés felkeltésére és az 
egyházi buzgóság fokozására. Vajha minél többen fel-
használnák a hitélet ébrentartására! 

* Szász Gerő jubileuma. Kolozsvár első papját 
megint jubilálták. De most nem a papot, hanem a költőt 
ünnepelték, ki 4-0 év óta pengeti a lantot. Megérdemli az 
ünnepeltetést. Temperamentumos, erőteljes költő. Mi is 
örömmel csatlakozunk az ünneplőkhöz azzal a kívánsá-
gunkkal. hogy még sokáig zenghessen hitet, hazát és szerel-
met. Az ünnepélyről következőket jelentik Kolozsvárról. 
Az Erdélyi Irodalmi Társaság elnökének, Szász Gerőnek 
tiszteletére dec. 9-én jubileumi ünnepséget rendezett. A 
közönség teljesen elözönlötte a városház dísztermét, a hol 
gróf Kuun Géza elnök, beszéd kíséretében aranytollat adott 
át Szász Gerőnek. Majd Széchy Károly szép beszédben 
méltatta a jubiláns író munkásságát. Szász Gerő meg-
hatottan mondott köszönetet az ünneplésért. Szabolcska 
Mihály ódát olvasott fel, a melyre Hegedűs István alkalmi 
költeménye következett, végül Kovács Gyula szavalta el 
nagy hatással Szász Gerő egyik hazafias költeményét. Az 
ünnepélyt száz terítékes lakoma követte. 

* Gusztáv Adolf emlékezete A nagy svéd hit-
bajnok emlékére hazánkban és külföldön az evangélikusok 
mindenféle templomi emlék-ünnepeket tartottak f. hó 9-én. 
A reformátusok azonban inkább csak a főiskolák körében 
iskolai és társadalmi ünnepeken foglalkoztak a prot. hit-
hős emlékével és érdemeinek méltatásával. Így Budapesten 
a theol. és ref. ifjúsági-egyesület dec. 8-án a Lónvay-utcai 
főgimnázium dísztermében tartott közgyűlésén Szász Béla 
theol. szenior méltatta lendületes felolvasásban G. A. érde-
meit. — Sárospatakon december 9 én szintén a theol. ifjúság 
felolvasásokkal, szavalattal és karénekekkel összekötött 
Gusztáv Adolf-ünnepélyt tartott. — Pápán hasonlólag 
szép iskolai ünnepélyt rendeztek ebből az alkalomból és 
alkalmi költeménynyel s emlékbeszéddel (melyet Antal 
Géza theol. tanár tartott) dicsőítették a hőslelkű király 

szintén volt Gusztáv Adolf-ünnepély. 
* Gyászrovat Özv. Széli Sámuelné szül. Besse-

nvey Anna élete 78-ik, özvegysége 23-ik évében f. évi 
dec. 1-én hosszas szenvedés után Erdő-Gvorokon elhunyt. 
Széli Farkas debreceni kir. táblai tanácselnök és Széli 
Ákos szegedi kir. közjegyző édes anyjukat gyászolják a 
derék nagyasszonyban. Béke hamvaira. — Kálmán Ká-
roly soponyai lelkipásztor s a mezőföldi egyházmegye 
tanácsbirája élete 77 ik, lelkipásztorsága 5t-ik évében 
f. évi dec. 4-én elhunyt. A hü pásztort gyülekezete és 
kiterjedt család gyászolja. Kálmán' Gyula ságvári lelkész-
társunk édes atyját, ifj. Kutasi Ferenc lelkésztársunk pedig 
apósát vesztette el az elhunytban. E hó 7-én helyezték 
örök nyugalomra, a nagy számmal (lehettek húszan) össze-
sereglett papoknak (köztük Koncz Imre, vértesaljai espe-
resnek), tanítóknak s a vidék egyéb intelligentiájának, vala-
mint az összes híveknek megható részvéte mellett. Felette 
a háznál Balogh, Sándor, kálozi lelkész mondott gyászimát; 
a csak nem rég sikeresen átalakított templomban Tóth 
Károly, polgárdii lelkész prédikált 1. Pét. 5, 2—4. alapján. 
A sírnál a helybeli segédlelkész, Borsos István mondott az 
érdemes lelkipásztornak utolsó Istenhozzádot. A boldogult 
három derék fiút s egy férjnél levő leányt hagyott hátra. 
Mindhárom fiú egyházi s polgári közéletünk jelese: K. 
Gyula lelkész s a dunamelléki egyházkerület aljegyzője, 
Lajos, móori kir. járásbiró. Vincze, székesfehérvári köz-
ponti főszolgabíró. Nyugodt szívvel mondhatta el azért az 
elfáradt pásztor s megaggott édes apa: Uram! bocsásd el 
szolgádat békességgel! Béke poraira! 

N Y I L T T E R . * 
Nyilatkozat. 

Búza .János úr megbírálta a »^árosp. Lapok«-ban 
a folyó évi október 22-ikén megjelent 43-dik számban 
dr. Halász Sándor úr Wettstein H. után átdolgozott állat-
és növénytanát, s mivel mi alólírottak ezen túlszigorú 
bírálatot pro domo-nak mondott kirohanásnak tartottuk, 
mivel nevezett bíráló úr, mint a sárospataki tankönyv 
kiadó érdek-szövetkezet tagja, bírálatával az említett két 
tankönyv elterjedését meg akarja akadályozni — bírálatát 
néhány észrevétellel kisértük s ezeket a »Sárospataki 
Lapok«-nak közlés végett meg is küldtük. A szerkesztő 
azonban, mivel Búza János úr a nevezett Lapoknak 
főmunkatársa, nem közölte észrevételeinket s ennélfogva 
ki kell jelentenünk, hogy ezen eljárást méltányosnak és 
tisztességesnek nem tarthatjuk. 

Miskolcz, 1894. dec. 10 én. 
Brősz Károly, 

Vargha Ferencz, 
szaktanárok. 

* E rovatban megjelenő közleményekért nem vállal felelős-
séget a Szerlc. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 



Szerkesztőség: 
IX. Teerillct, Ptpa-ntra 23. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Ki atftf-hivatal : 

Hornyánszky 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. 
Előfizetési Ara : 

Félévre: 4 frt SO kr; egész évre : 9 frt. 

Eyyes szánt ára t/O kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Felhívás előfizetésre. 
A 38-ik évfolyamra hirdetünk előfizetést, nehéz idő-

ben, de nagy hivatásunkról való szilárd meggyőződéssel. 
A keresztyén élet intenzív ápolásában ma a sajtó-

nak is jelentékeny részt kell venni. Egyházaink erejét 
kemény próbára teszik az új viszonyok. Viharos tengerre 
sodortatott az egyház hajója. Résen kell lennünk, hogy 
a vihart diadalmasan kiállja. 

S ezt ki is fogja állani, ha főkormányosának, a 
Krisztusnak ereje és akarata szerint irányozzuk az egyház 
hajóját! E végből: 

Fokozott erővel ápoljuk a Krisztusi vallás-erlwJcsi 
életet. Erőteljes igehirdetéssel a templomban, belterjes ne-
veléssel az iskolában, bölcs kormányzattal a tanácsterem-
ben, öntudatos eszméltetéssel a sajtóban, gondos belmisz-
szióval a társadalomban. Az egyház, melyben Krisztus lelke 
él és működik, még mindig meggyőzte a világot! 

Kettőzött munkával fejleszszük a külsÖ egyházat, 
.Jézus Krisztus eme társadalmi testét. Ennek jogi és anyagi 
életére, kulturális és társadalmi szerveire, tisztviselői és 
intézményei emelésére kiváló gondot fordítsunk, hogy a 
Krisztusi erő és lélek erőteljes intézményekben és lelkes 
munkásokban is támaszokat nyerjen. 

Szivünkbe vésve az apostol intéséi, »vegyük fel az 
Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassunk e vesze-
delmes időben és mindeneket elvégezvén, megállhassunk« 
(Ef. 6: 13.). 

Ily szellemben folytatandó munkánkhoz bizalommal 
kérjük Krisztus híveinek, lelkészeknek és világiaknak szel-
lemi és anyagi támogatását. 

A Lap előfizetési ára egész évre 9 frt, félévre 4 frt 
50 kr, negyedévre 2 frt 50 kr; csekélyebb fizetésű, neve-
zetesen IV-ed osztályú lelkészeknek egész évre 6 frt, 
félévre 3 frt. Az előfizetések a kiadóhoz küldendők (Buda-
pest, Akadémia bérháza). 

Hornyánszky Viktor, S z ő t s F a r k a s, 
kiadó. felelős szerkesztő. 

Karácsony ünnepére . . . 
Dicsőség a magasságos mennyeitben az Istennek, e 

földön békesség és az emberekhez jóakarat! 

A mennyei seregek eme szent himnuszával 
üdvözöljük a karácsonyt, az örök szeretet meg-
testesülésének clicső ünnepét . 

Dicsőség és hála a nagykegyelmű Istennek, 
hogy úgy szeret te e világot, hogy a maga egy-
szülött fiát adta, hogy a ki hiszen Ő benne, el 
ne veszszen, hanem örök életet vegyen. Dicsőség 
a végtelen i rgalmú Istennek, hogy szent Fiában 
Megváltót adott, ki lőn minékünk bölcsesógünkkó, 
szentségünkké, vá l t ságunkká; ki megnyitá lelkeink 
számára az élet és üdvösség amaz örök kútfejét, 
melyből a ki iszik, soha meg nem szomjaz ik ; 
ki kinyilatkoztatta számunkra az örök bölcsesé-
get és az örök igazságot az Isten igéjében ós 
lett minekünk egyetlen igaz ós hata lmas Közben-
járónk, hogy ne tévelyegjünk a hitben és ne 
botorkál junk az élet útjain, hanem magunkba 
vévén Istennek a Krisztusban megnyilatkozott 
fenséges erőit, éljünk többé ne mi, hanem szü-
lessen meg és éljen bennünk az Úr Jézus Krisztus ! 

Dicsőség és hála a nagykegyelmű Istennek, 
hogy szent Fiában az ő örök szeretetét meg-
testesítvén, emez isteni szeretet hata lmával bé-
kességet szerzett e fölelön és az emberek között 
megalapítot ta az Isten országát, a szeretet, sza-
badság ós igazság ama birodalmát, melyben a 
Krisztus szelícl hata lommal uralkodik ós az ő 
megváltott jaí a krisztusi szeretet »új parancso-
lat«-ja és a »jobb igazságosság« változhatat lan 
törvénye szerint élnek. Dicsőség ós hála a kegye-
lem Istenének, hogy e szent szeretet szivünkbe 
oltásával bennünke t a bűn hatalmából kiszaba-
dított, szent Fia erőinek belénk plántálásával 
fiaivá fogadott s az üdvösség örököseivé tett. 

Óh vajha e boldogító hit fénye vezérelne 
minket életünk minden percében ! Vajha buzgó 
hála ós munkás szeretet fakadna le ikeinkben az 
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iránt, ki minket először és mindenekfelet t sze-
retett , hogy élő hittel és szent bizalommal zen-
gedezhessük a karácsony ü n n e p é n : Dicsőség a 
magasságos mennyekben az Istennek, e földön békes-
ség és az emberekhez jóakarat! 

Ezeknek a karácsonyi szent igazságoknak 
prédikálására bocsát juk ki most is . . . . tanítvá-
nyunkat , bizalommal ajánlva őt ós papnevelőinté-
zetünket kedves hitfeleink munkás szeretetébe. 

A kegyelem Istenének áldását kérve, boldog 
karácsonyi ünneplés kívánása mellett vagyunk a 
gyülekezet tagjainak testvérei az Ú r b a n : a ref. 
theologiai akadémia tanárkara s különösen annak 
igazgatója, 

Budapest, 1894. dec. 19-ón Szőts Farkas. 

A szentesítés után. 
Immár há rom egyházpolitikai javaslat ki-

emelkedet t a bizonytalanság ködéből. Ezúttal nem 
a római pápa szólt, hanem a magyar király ós 
— causa fmita. Fini ta tudniillik abban az érte-
lemben, hogy most már — legalább a három 
javaslatot illetőleg — nem lehet beszólni W e k e r l e 
vagy Szilágyi vagy a szabadelvű pár t vélemé-
nyéről, nézetéről, nem lehet beszélni az alsó 
vagy felsőház ilyen vagy olyan határozatáról . 
A magyar állam törvényeivel állunk szemben. Tör-
vényekkel, a melyek alá Ő Felsége azt szokta 
írni: mind magunk megtartjuk, mind másokkal megtar-
tatjuk. E mások pedig : minden magyar állampolgár. 

De mit is kell minclen magyar állampolgár-
nak meg ta r t an ia? 

Először is kötelessége az ú j törvények sze-
rint minclen magyar ál lampolgárnak, hogy mikor 
házasságot köt, családot akar alapítani, meg-
jelenjen a magyar állam képviselője előtt, a ki 
az ő házasságát, ennek jogi oldalát illetőleg, 
végérvényesen megköti. 

A másik törvény kiveszi az anyakönyvet a 
lelkészek kezéből, s így azokat, természetesen 
csak fokozatosan, igazi h ivatásukkal ellenkező, 
sok munkától szabadít ja meg. 

A harmadik törvény a vegyes házasságból 
születendő gyermekek vallásos neveltetését ille-
tőleg annak a félnek biztosít rendkívül nagy 
befolyást, a melyik vallásához ragaszkodóbb s a 
melyik vallását többre becsüli. 

E törvények életbe léptetését illetőleg sokan 
azt jósolgatták, hogy az nagy bajjal fog járni, 
sok zavart fog előidézni, sőt a nemzeti életet 
erősen megrázó nagy veszedelmeknek lesz szülő-
oka. Es mi, kik a törvényeket már akkor is 
pártoltuk, a mikor azok még, mint egy pár tnak 
ós kormánynak javasla ta iként álltak előttünk, 
nem haboztunk kijelenteni, hogy bizonyos relatív 

jogosultságot tulajdonítot tunk ama jósolgatások-
nak. Eleitől fogva lát tuk ugyanis a javaslatok 
nevezetes nagy horclerejét s nem bántuk, ha 
valaki így okoskodot t : ón a lehető legsötétebb 
képet festem a jövőről, hadd fontolja meg a 
törvényhozás minden tényezője, hogy mit mivel. 

De most már minden jó magyartól meg-
vár juk az igaz hazafiság nevében, hogy teljes 
odaadással segíti elhárí tani ama nehézségeket, 
fé l reér téseket ós félremagyarázásokat , a melyek 
a törvények életbeléptetése fölött és körül úgy 
tolongnak, mint a sötét fellegek. 

Különösen pedig résen kell állanunk, hogy 
az egyszerűbb és míveletlenebb elemek a Scylla 
és Charybclis közt szerencsésen és baj nélkül 
elevezhessenek. Azt hiszem, mindenki könnyen 
kitalálja, hogy mit értek Scylla ós Charybclis 
alatt. Ha azok, a kik a törvények ellen küzdöt-
tek, a mikor azok még csak javaslatok voltak, 
ádáz harcot kezdenek a szentesített törvények 
ellen is, ha kiszíneznek minden előforduló kisebb-
nagyobb bajt s azzal izgatnak folyton, hogy : 
úgy-e megmondtuk ; ha megmaradnak ama frá-
zisok ár jában, a melyekkel annyi ra dobálóztak 
ós a magyar népnek továbbra is azt hirdetik, 
hogy az ú j törvények vallásától, Istenétől akar-
ják e l idegení teni : hát akkor meglehet, hogy a 
magyar ál lampolgárok egy része a hazafiat lanság 
Scyllájába ütközik. Ha pedig csak úgy köny-
nyedén veszszük a törvények meghozatalát s meg-
elégszünk azzal, hogy nagyokat iszunk a győ-
zelem örömére, hát akkor meg könnyen megér-
hetjük, hogy a magyar nép könnyebb vérű része 
hamis következtetéseket von az ú j törvényekből 
s a val lástalanság Charybclisóbe esik. 

A polgári házasságról szóló törvényből, ha 
valakit t évú t ra vezetnek, azt magyarázhat ja ki 
sok ember, hogy életének legfontosabb perceiben 
sincs szüksége Istenre. A polgári anyakönyvek, 
meglehet, azt a gondolatot erősítik majd, kellő 
felvilágosítás nélkül, hogy, ha már a lelkészre, 
mint bü rokra t á ra nincs szükség, hát mint lelki 
pásztorra sincs. A vegyes házasságból született 
gyermekek vallására vonatkozó törvény meg al-
kalmat nyúj that az u l t ramontan izmus ter jedésére . 
Látnivaló, hogy új kor küszöbén állunk s mielőtt 
a jövő haj lékaiba belépünk, kívül kell hagynunk 
minclen fólszegségünket, makacsságunkat , az ön-
magunkkal való farizeusi megelégedést, a tunya-
ságot ós a r ideg formalizmust. Különösen az 
evangélium híveinek kell nevezetes átalakuláson 
keresztül menniök. 

Meg kell győzni még ideje korán a híveket, 
hogy, a mint ál talában az életnek, úgy a családi 
életnek is, boldogsága, szentsége, t isztességes 
volta nélkülözhetet lenné teszi az isteni erőket . 



Meg kell mutatniok a papoknak, hogy megér-
tet ték a kor intő szavát s meg kell mutatniok 
az Isten országa ter jesztésének életadó munkás-
ságával, hogy rájok nagyobb szükség van, mint 
mikor sokan úgy tekintet ték őket, mint egyházi 
ügyes-bajos dolgaik elintézőit. Meg kell mutat-
niok, hogy meg tudják ragadni a válságos pilla-
natokban azt, a mi az evangéliumi egyházakra 
virágzást hoz s az izgatottságot, melyet a tör-
vények életbeléptetése okoz, érdeklődéssé kell 
változtatniok s a mostani adminisztráló egyházat 
a hívek jobbjainak segítségével keresztyén gyü-
lekezetté kell átalakítaniok. Most már majd a 
nagyobbik bibliával kell szorgalmasan foglalkoz-
nunk s az egész életet az Úrnak szentelni. Ne 
gondoljuk, hogy egy-egy divatossá válni kezdő 
mondás felkarolásával s az evangelizálás emle-
getésével m á r mindent megtet tünk, kivált ha 
minden régi rosszat meghagyunk. Az egész élet-
nek, az örömöknek, a vágyaknak, a munkálko-
dásnak, még a pénz hova és mi módon fordí-
tásának is meg kell változnia, ha valóban evang. 
keresztyén egyh azza aka r juk tenni egyházunkat . 
Ecldig, ha kiszabtuk az adókat s meghatároztuk, 
hogy ha pedig valaki nem fizet, hát végrehaj tó t 
küldünk a nyakára, hát jó lelkiismerettel vagyis 
inkább le lki ismeretünket elaltatva, aludni tér-
het tünk, de bizony ezentúl, kivált ha még a 
függőben marad t javaslatok is törvénynyé vál-
nak, előbb éleszteni, buzdítani, táplálni, megke-
resni, megelégíteni kell a híveket, azután fizettetni 
velők, mert máskép elszélednek, Az átalakítási 
munkából ki kell venni a részét mindenkinek, 
tanároknak, taní tóknak, bir tokosoknak, nőknek, 
i f jaknak egyaránt , de ha a lelkészek gát nem 
akarnak lenni, s azt akar ják , hogy a jövőben 
helyzetük kedvező legyen, nekik kell jó példával 
elől járniok. Sokan, lelkészek ós világiak, azt 
kérdezik, de hát hogyan? mit t együnk? milyen 
el járásokat kövessünk? A felelet peclig a kérdé-
sekre az, hogy az indí tásnak a szívből kell jönni 
s a szívnek kell élő hittel megtelnie s olyan 
szeretettel, mely szánni tudja mindazokat, a kik 
nem hisznek a Jézus Krisztusban s nem élnek 
Isten aka ra t a szerint. Ez pedig nem megy bűn-
bánat nélkül, Szent Lélek nélkül, imádkozás nél-
kül, szóval a léleknek megmozdulása nélkül. Ha 
pedig a lelket az Isten mozgatja, akkor a lélek 
megtalálja a helyes módokat és eszközöket. Míg 
ellenben — már Goethe megmondta : 

— Wenn Ihr's nicht fühlt. so werdet ihr's nicht erjagen, 

és i smé t : 
So werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, 
Wenn es euch nicht von Herzen geht. 

És az evangéliumi egyházaknak különösen 
a vegyes házasságoknál mutatkozó veszélyek 

miatt kellene híveket megnyerniök s megtöl-
teniök a lelkeket valami égő. meleg, forró szere-
tettel a Krisztus iránt. Meg kellene magyarázni 
a híveknek nemcsak azt, hogy nem az egyházak 
idvezítenek, hanem a Krisztus, hanem azt is, 
hogy a Krisztus követésére nálunk van több 
alkalom s az iclvességet nagy veszély fenyegeti 
ott, a hol emberi bölcseség, a hil ós erkölcs 
szabályozója s a lelkiismeret zsarnoka. De más 
felől hazafiúi szempontból is sok baj származ-
hatik a vegyes házasságokból, ha a Krisztus 
életadó s boldogító szeretetét és i rgalmasságát 
el nem áraszt juk a szivekbe. Mi iszonyúan csa-
lódunk, mint protes tánsok és hazafiak egyaránt , 
ha vitatkozással s a római képtelenségek cáfo-
lásával akar juk biztosítani a vegyes házasságból 
származókat, mer t így oly vihar támadhat , mely 
megret tent i az embereket s elfelejteti velők, hogy 
a keresztyénség első sorban gyógyító ós építő 
hatalom. Arra kell igyekeznünk, hogy ne a pápista 
tévedések iránti gyűlölet, hanem a római igába ke-
rült lelkek feletti szánalom tartsa vissza a lelkeket 
az evangéliumi egyházak elhagyásától. 

Annyi bizonyos, hogy küzdelmek, fá jdalmas 
meglepetések nélkül nem múlik el a következő 
néhány év. Az is bizonyos, hogy ha csak még 
határozot tabban el nem hagyjuk az eddigi chablont 
s az egyház csak gépezet lesz, nem pedig édes 
otthon, melyben a Krisztus, a lelkek vőlegénye 
hitet is, bölcseséget is, de örömöket is ácl, ha 
csak igának ta r t juk meg az egyházi szokásokat 
ós ceremóniákat , vigadni peclig együtt v igadunk 
a világgal, hát akkor a magyar pro tes táns egy-
házak nagyobb megrázkódtatáson mennek ke-
resztül, mint mikor üldözésnek voltak kitéve. 
Egyébiránt az élet majcl jobban meggyőz erről 
mindeneket . Mi csak azért í r tuk meg ez ébresztő 
sorokat, mer t még van egy kis időnk a meg-
térésre, a fel sem vevés, az élet telenség elhagyá-
sára s erős meggyőződésünk, hogy minél továbbra 
halaszt juk a felébredést, annál keservesebb lesz 
a tanúság. Míg azért a polgári házasságról szóló 
törvény életbe lép, ne legyen más gondunk, más 
örömünk, mint az igehirdetés reformálása, a 
családi áhítatok életre keltése, az iskolák evan-
géliumi szellemmel való áthatása, az egyház min-
den tagjának keresztyén munkák végzésére való 
megnyerése, vallásos iratok ós lapok ter jesztése 
s — last but not least — áldozatkészség az 
egyház megromlott hajója megtatarozására , áldo-
zatkészség, mely ne azt adja az anyagi javakból 
az Úr Jézusnak, a mi jut, hanem az első zsen-
gét, a legkövérebb áldozatot — az ó tes tamentumi 
szabályok szerint — de ú j tes tamentumi érte-
lemben. 

Janus Pannonius. 
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Egyházi ünnepeinkről. 
Felolvastatott Budapesten dec. 5-én, a 2-ik adventi estén. 

II. 

De hagyjuk a vasárnapot, mely mint valami kedves 
jóbarát, minden 7-ik napon beköszönt hozzánk, s a munka 
napjai után. melyeknek homlokára van írva a végzetes 
szózat: »arcodnak verejtekével keresd a te kenyeredet*, 
az Istenben való megnyugvásra buzdít minket. Vessünk 
inkább egy pillantást a ritkábban előforduló ünnepekre. 
Általában megjegyezhetjük, hogy a keresztyén ünnepek 
mind az egyházi év első felében vannak, s három osz-
tályba csoportosíthatók, melyeknek központjai: a kará-
csony, húsvét és pünkösd. 

Ezek közt első a karácsonyi ünnepkör, mely advent 
első vasárnapjával kezdődik és vízkereszttel végződik. Ez 
ünnepkör Idvezítőnk földi megjelenésére vonatkozik, s val-
lásos jelentősége János evangéliumának ezen nyilatkoza-
tában van kifejezve: »úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött fiát adta, hogy mindazok, kik ő benne hisz-
nek, el ne vesszenek, hanem örök életet nyerjenek«. Ezen nyi-
latkozat után, mely az ember egész lelki életére kiható 
jelentőséggel bír, azt gondolhatnék, hogy a karácsony volt 
az első ünnep, melyet a keresztyének megünnepeltek. De 
nem úgy van, mert 325 év előtt semmi nyoma sincs 
annak, hogy a keresztyének Idvezitőnk születésének em-
lékére ünnepet szenteltek volna, 350 után azonban már 
mindenfelé megünnepelték. Hogy a karácsony ünnepe ily 
későre honosodott meg a keresztyén egyházban, annak 
valószínűleg az az oka, hogy az első keresztyének álta-
lában a születési ünnepet nem tartották valami nagy 
jelentőségűnek, hanem inkább a halálozás napját, mely 
felfogásuk szerint az örök életre való születés napja. 

A karácsonyi ünnepkör különben az adventtel kez-
dődik, mely a karácsonyra való előkészület időszaka, négy 
egymásutáni vasárnapot foglal magában, tehát a kará-
csonyt megelőzi, miként ker. János az Idvezítőt, ezen fel-
hívással: »térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek 
országa/« A ki ugyanis az Idvezítő eljövetelének lélek 
szerint örülni akar. annak először el kell ismernie és 
lelkében éreznie kell, hogy neki Idvezítőre van szüksége. 
Ha nincs meg az emberben a maga gyengeségének és 
gyarlóságának tudatából származó benső vágyódás az üd-
vösség után, akkor reá nézve a karácsony erkölcsi értékkel 
nem bír. Az advent tehát a magábaszállásnak csendes 
ünnepe volt mindig, a minélfogva a kei esztyének ilyenkor 
kerültek mindent, a mi ezt a kedélyállapotot zavarhatta 
volna, kerülték különösen a zajos mulatságokat, melyek 
elterelik a figyelmet az üdvösségnek napjától. 

A karácsony ünnepének kezdetét, mindjárt azután, 
hogy ez ünnep meghonosodott a keresztyén egyházban, 
december 24-én éjjeli 12 órára tették. Nem lehet tudni 
bizonyosan, hogy miért jelölték ki épen ezen időpontot 
az ünnep kezdetéül, mert Jézus születésének napja felől 
megbízható adatunk nincsen. Valószínű, hogy ennek va-
lami képleges, symbolikus jelentősége van. December 
24-ike ugyanis a nap megfordulásának időpontja, melyet 
már a pogányok is megünnepeltek. Midőn ugyanis a ter-
mészeti világban a nap elhajlása legnagyobb fokát elérte, 
s ennek következtében a nappal legrövidebbé és az éj-
szaka leghosszabbá lett: beáll december 24-én a fordulat, 
s a nappal fokozatosan hosszabbodni, az éj pedig rövi-
dülni kezd. Ennek megfelelőleg a karácsony ünnepe a lelki 
világban a szellemi nap fordulásának ünnepe, mely a 
lelki világosság terjedését jelzi és hirdeti. A karácsonyt 
épen ezért eleitől fogva örömünnepnek tartották, s annak 

családias jelleget kölcsönöztek azon szokások, melyek idő 
folytán a karácsonyhoz kapcsoltattak. Ezen szokások közül 
sok a pogányságból származott, de a keresztyénség kö-
rében mély vallásos jelentőséget nyertek. December 25-ét 
mint a nap születésnapját, az ókorban csaknem minden 
nemzet megünnepelte. Ez ünnep a rómaiaknál 12 napig 
tartott, s Plivius azt mondja, hogy e napok alatt még a 
szelek is elpihentek és új nap kelt föl az égen. A zsidók 
is ekkor kezdték meg a gyertyaégetés ünnepét, mely nyolc 
napig tartó böjttel volt összekötve. Ilyenkor minden ház-
ban gyertyákat, illetőleg mécseket gyújtottak, első napon 
egyet, azután minden nap egygyel többet; a pásztorok 
pedig a szabadban gyújtottak örömtüzeket. Megjegyzem, 
hogy a rómaiak az új nap tulajdonképi születésnapjául 
december 25-ét, vagyis az ünnep első napját, ellenben az 
alexandriaiak január 6 - át, vagyis a 12 napos ünnep utolsó 
napját ünnepelték, s hihetőleg ez az oka, hogy a nyugati 
és keleti egyház időszámítása között 12 nap különbség 
van. Ezen ünneppel kötötték össze a rómaiak a hajdani 
aranykor dicsőítését is, melyről azt hitték, hogy abban 
Saturnus isten uralkodása alatt tökéletes béke, szabadság 
és boldogság uralkodott. Ezen ünnepek alatt megszűnt a 
rómaiak között minden társadalmi és hivatalbeli rang-
különbség, szegény és gazdag, előkelő és rabszolga, magas 
állású és alacsony származású együtt örültek a boldog 
aranykor emlékének, s egymásnak kölcsönös ajándékozá-
sok által igyekeztek örömet szerezni. Mikor azután a ke-
resztyénség a római birodalomban uralkodó vallássá lett, 
ezt a nép életében oly mély gyökeret vert ünnepi szokást 
a keresztyén egyház is átvette, de a keresztyénség felfo 
gása, annak históriai jelentősége szerint átalakította. A 
keresztyénség felfogása szerint az igazi aranykor nem más, 
mint az evangéliumokban oly gyakran emlegetett Isten-
országa, mely a Krisztus által hirdettetett, s mely ha 
egyszer a földön igaz lényege szerint megvalósul, akkor 
fog létesülni az igazi örök béke, a szabadság, testvériség 
és az igazi jólét országa. A kölcsönös ajándékozás is 
szokássá vált a keresztyének között, a mennyiben arra 
emlékeztet, hogy Isten a maga fiát ajándékozta a világ-
nak. És ha mi a karácsonyt igazi evangéliumi jelentősége 
szerint akarjuk felfogni, akkor Istennek ezen kegyelmi 
ajándékáról nem szabad megfeledkeznünk, mert ez adja 
meg vallásos bensőségét az ünnepnek, s teszi általában 
lelkünkre nézve hasznossá és gyümölcsözővé ünneplé-
sünket. 

A karácsony másod napja István vértanú emlékére 
van szentelve, kiről a Csel. könyve azt mondja, hogy 
midőn a farizeusok ellen tartott dorgáló beszédei miatt 
megkövezték, imádkozott és azt mondá: »Uram Jézus! 
vegyed magadhoz az én lelkemet! És térdre esvén, nagy 
felszóval Málta: Uram! ne tulajdonítsd nekik e bűnt. 
És mikor ezt mondotta volna, elaluvélc.« Hogy a ker. 
egyházban karácsony ünnepével, mint az életnek, a szüle-
tésnek örömünnepével kapcsolták össze István véres halálá-
nak emlékünnepét, ennek a ker. tudósok véleménye szerint 
nem lehet más oka, mint az, hogy Krisztus épen azért 
jött a világra, hogy a halálnak elrettentő hatalmát meg-
törje, s mint az életnek fejedelme, belevigye az életet a 
halálba; hogy emlékeztesse azokat, kik benne hisznek, arra, 
hogy a halál nem a lélek megsemmisülése, hanem egy 
magasabb életre való átmenet, egy új életnek születés-
napja. Az István vértanú halálának emléknapja tehát a 

;; mennyei életre való újjászületésnek napja, miként Jézus 
gföldi születésének napja egy szebb és tökéletesebb életnek 
Ikezdőpontja. Ez emlékünnepben egyszersmind azon igaz-
i ság is kifejezést nyer, hogy egyedül Krisztusban és Kiisztus 
aál tal szerezhető meg az a magasabb erő, melynélfogva az 



ember nemcsak a földi élet gyönyöreit, hanem magát a 
földi életet is képes áldozatul dobni, hogy az által bizto-
sítsa magának ama tökéletesebb mennyei életet, melyet 
Jézus övéinek ígért. Épen ennélfogva István vértanú emlék-
ünnepe a komoly megfontolás napja volt eredetileg, és 
csak akkor vált a világias mulatságok napjává, midőn 
vallásos jelentősége egészen feledésbe ment. Jelenleg csak-
ugyan ilyen ünnepnek tartják, pedig egy ünnepnek az 
emberi lélekre jótékony erkölcsi hatása csak akkor van, 
ha felidézzük emlékezetünkben azon eseményeket, melyek-
nek emléke azon ünnepekhez fűződik, s ha azok minket 
az ünnep eredeti rendelkezésének megfelelő életmód foly-
tatására buzdítanak. 

Itt kell megemlékeznünk néhány szóval a keresztyén 
időszámításról is, mely tudvalevőleg Krisztus születésével 
kezdődik. Az időszámításban azonban egy kis tévedés van, 
mert Idvezítőnk néhány évvel korábban született. A mos-
tani évszámítás kiindulási pontul Róma építése után a 
751-ik évet veszi fel, de miután az evangéliumokban az 
mondatik, hogy Jézus Heródes király idejében született, 
ez pedig a historikusok egybehangzó nézete szerint 750. 
április elején már meghalt, a történetírók azt következte-
tik. hogy a mi évszámításunk négy évet tévedett, s ma 
már 1898-at kellene írnunk. Mások ellenben Augusztus 
császár azon rendeletéből indula ki, mely szerint az adó-
kivetési lajstromok készítése céljából népszámlálás tarta-
tott, azt állítják, hogy az összeírás Júdeában Róma épí-
tése után a 746. és 748-ik évek között történt, vagyis a 
mi időszámításunk már 7—8 évvel előbb, úgy hogy mi 
most már benne vagyunk a 20. században. Bármint áll-
jon különben e dolog, ha téved is a mi időszámításunk, 
annyi bizonyos, hogy ez a karácsony értékéből mitsem von 
le. Ez ünnepnél nem az a lényeges, hogy mikor szü'etett 
Jézus, hanem az, hogy született, s általa az emberiség egy 
űj szellemi életnek jutott birtokába, mely új Krisztusi 
szellemnek köszönhetjük az emberi szeretetnek, irgalmas-
ságnak mindazon alkotásait, melyek a keresztyén társa-
dalmat oly előnyösen megkülönböztetik a pogány világtól. 

Karácsony után nyolczad napra van újév, melyet a 
keresztyének csak a IV. században kezdtek ünnepelni, s 
összekötötték azzal Idvezítőnk névadásának emlékét. Ja-
nuár l-jét már a keresztyénség előtt megünnepelték a 
rómaiak, kik ezen nappal kezdték az új polgári évet 
számítani, s e napon volt az általános tisztújítás, a külön-
böző állami hivatalok betöltése. Ilyenkor egymást szerencse-
kívánatokkal és ajándékokkal üdvözölték, majd különböző 
babonás szokásokat hajtottak végre, melyek által a jövő 
homályát felderíteni vélték, s a legnagyobb dorbézoláso-
kat vitték végbe, azt hívén, hogy ha az évet vígan kez-
dik, akkor vígan is fogják leélni. A keresztyének, kik kez-
detben állami hivatalokat nem vállaltak, ezen pogányos 
szokásokat sem fogadták be, sőt inkább e napot bűn-
bánati napnak tekintették. De később, midőn N. Konstantin 
rendelete következtében, a keresztyénség államvallássá s 
az újév polgári tekintetben a keresztyénekre néze is nagy 
fontosságúvá lett, akkor e napot vallásos ünneppé tették, 
így történt azután, hogy az említett pogányos szokások 
lassanként a keresztyének között is meghonosodtak. Hogy 
az évforduló napján, egy bizonytalan jövő nyomasztó hatása 
alatt, egymás irányában jó kivánatainkat kifejezzük, helyén 
van; de e nap igazi jelentőségében csak nyer az által, ha 
ezt a komoly megfontolás napjává teszszük, s a világias 
mulatságoknak csak annyi tért engedünk, a mennyi ez 
ünnep vallásos jelentőségével ellentétben nincs. 

Január 6-án van vízkereszt vagy a három király 
napja. Ez ünnep régibb, mint a karácsony, keleten már 
talán az apostoli korban ünnepelni kezdték, összekötvén 

azzal Jézus nyilvános fellépésének emlékét. Később, midőn 
a karácsony ünnepe is szokásba jött, már jelentősége lett 
ez ünnepnek, a mennyiben a keleti bölcsek látogatásának 
emlékét kötötték ahhoz. Azon csillagban, mely a bölcseket 
Jézushoz vezette, jelképét látták annak, hogy Krisztusban 
a világ világossága megjelent. Később azután már gondo-
latokat is csatoltak hozzá, hogy a bölcsek hárman voltak 
és hogy épen királyok voltak, egyik a fehér, másik a réz, 
harmadik a fekete bőrűek királya. Ezek azonban csak 
legendák, melyeknek az evangéliumokban semmi alapjuk 
nincs, de a melyek kétségtelenül azt akarják jelezni, hogy 
Krisztus nemcsak egy népnek, hanem az egész emberiség-
nek üdvözítője. Hogy ezen királyok épen hárman voltak, 
azon kívül, hogy az emberiséget arcszínük szerint fehér, 
réz és feketebőrűekre szokták felosztani, talán az is egyik 
oka, hogy az evangélium elbeszélése szerint ezek három-
féle ajándékot vittek: aranyat, tömjént és mirhát. Mi 
reformátusok ez ünnepet nem tartjuk, mert ez Jézus meg-
váltó munkájával semmi bensőbb kapcsolatban nem áll. 
Mi általában csak azon egyházi ünnepeket fogadtuk el, 
melyek Jézus működésének a mi üdvösségünkre vonat-
kozó kiválóbb mozzanatait ölelik fel. 

Petri Elek. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanári nyugdíjintézet életbeléptetése. 
A vallás- és közokt. m. kir. minisztertől 55,360. szám 

alatt az egyházi főhatóságokhoz következő megkeresés 
érkezett: 

Az 1894. XXVII. t.-c., mely azon nyilvános tan-
intézeti igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők és tanító-
nők nyugdíjazásáról és hozzátartozandóik ellátásáról szól, 
kikről állami vagy más hasonló természetű közrendeike-
zéssel gondoskodva nincs — immár törvényerőre emel-
kedvén, annak végrehajtása vált szükségessé. 

A fenti minősítés alá tartoznak mind ama jogaka-
démiák, felekezetek, községek, alapítványok vagy társulatok 
által fentartott gimnáziumok, reáliskolák, középkereskedelmi 
iskolák (akadémiák), tanító-, tanítónő- és óvóképezdék, 
felsőbb leányiskolák, általában a felsőbb tanintézetek vagy 
középiskolák színvonalán álló nyilvánossági jogot nyert 
iskolák, melyeknek fennállása biztosítottnak tekinthető; 
épen ez okon magánosok által fentartott tanintézetek csak 
az esetben léphetnek be a nyugdíjintézetbe, ha minden 
kétséget kizáró alakban igazolják, hogy az általuk fen-
tartott tanintézet fennállása, elégséges alapok által minden 
körülmények között biztosítva van. 

Ezen törvény 3. §-ban foglalt s az illető iskolafen-
tartók, tanárok, tanítók, tanítónők illetve tanulók és az 
állam által biztosított járulékok fejében úgy a szolgálati 
évek leszámítása, mint az igény beálltának feltétele, vala-
mint a beszámítható javadalomnak és végellátási járandó-
ságoknak meghatározása stb. tekintetében az állami tiszt-
viselők ellátásáról szóló 1885. XI. t.-cikknek a tanárokra 
vonatkozó rendelkezései szolgálnak zsinórmértékül. A járu-
lékok azonban csak azon állomások után fizetendők, 
melyek a szóbanforgó nyugdíjintézet kötelékébe tartoznak, 
ezen állomásokra vonatkozólag azonban még az esetben 
is," ha valamely állomás esetleg üresedésben volna is. 

A törvény hatályba léptekor már fennállott taninté-
zeteknek, a nyugdíjintézetbe való belépése az iskolafen-
tartók önkéntes elhatározásától függ, míg a jövőben léte-
sítendők a belépés kötelezettsége alól csak az esetben 



menthetők fel, ha az iskolafentartó az általa alkalmazott 
tanerők számára legalább is nagyobb megterheltetés nél-
kül annyit biztosít, mint az országos törvény. 

A már alkalmazásban lévő tanerőknek belépés esetén 
az idevágó törvények s azok analógiája értelmében szá-
mításba vehető összes szolgálataik figyelembe fognak 
vétetni. 

Több tanintézeteknél alkalmazottaknak összfizetése 
csak akkor jön számításba, ha ezen közös javadalom nem 
magasabb, mint a nagyobb fizetésű tanintézet megfelelő 
állásának fizetése. 

Kik a nyugdíjintézet kötelékébe nem tartozó tan-
intézetnél, vagy más végellátásra jogot nyitó hivatalba 
vannak alkalmazva, az országos nyugdíj- és gyámintézetbe 
föl nem vehetők, ha pedig máshol nincs nyugdíjjogosult-
ságuk, csak az esetben vehetők fel, ha a gyámintézet 
kötelékében álló tanintézetnél teljesítik szolgálatuk nagyobb 
részét és alkalmazásuk az állami intézetekben szokásos 
mértéknek megfelelőleg állandó és rendszeres. 

Lakpénz, vagy ugyanegy intézet nem minden alkal-
mazottjaira kiterjedő személyes pótlék a végellátásnál 
számításba nem vehető. 

Az érintett törvény vázlatosan közlött intézkedései-
nek előrebocsátása után a végrehajtás, illetve az országos 
nyugdíj- és gyámintézet megalkotása érdekében van sze-
rencsém fölkérni a főtiszteletü Főhatóságot, hogy fen-
hatósága alá tartozó elől megnevezett tanintézeteknek be-
lépése iránti közvetlen illetve a tulajdonképeni iskolafen-
tartó elhatározását a jelen rendelet keltétől számítandó 
legfeljebb fél év alatt bejelenteni és a következő okmá-
nyolt adatokat bemutatni méltóztassék. 

1. A belépő tanintézet nyilvánosságának igazolását 
és a tanintézet fennállásának biztonságát igazoló adatokat. 

2. Az illető intézetnél rendszeresített tanári, illetve 
tanítói és tanítónői állomások számát és azon adatokat, 
mely állomások vannak a törvény ér tedében a nyugdíj-
intézetbe való belépésre kötelezett tanerők által betöltve 
s-mely állomások oly tanerők által, kikről más közren-
delkezéssel van gondoskodva. 

A közrendelkezés módja is közlendő (pl. szerzetes 
rendi tag). 

3. A rendszeresített állomáson alkalmazott rendes 
és nem óraadó vagy kisegítő s a felvételre igényt tartó 
tanerők keresztlevelét, képesítő s alkalmazásukra vonat-
kozó okmányt, összes eddigi szolgálatukra vonatkozó bi-
zonyítványt, valamint azon egyházi, helyhatósági vagy 
általán közhitelességű okmányt (szabályzatot), melyre szol-
gálati éveik beszámíthatóságának jogosult voltát állapítják. 

Az ily bizonylatnak azonban a jelen rendeletet meg-
előző kelettel kell bírni. 

4. Az általuk betöltött és rendszeres javadalmakat 
képező fizetésről szóló közhitelességű igazolványt, megérin-
tésével annak, mennyi a lakpénz, a törzsfizetés és mennyi 
az évötödös illetve a tizedéves vagy más címen élvezett 
pótlék, valamint arról igazolványt is, mely időponttól 
kezdve gyarapodott a fizetés-előléptetés, fizetés-javítás vagy 
ötöd- illetve tizedéves pótlék címén. 

5. Ha a javadalom egészben vagy részben termé-
szetbeli járulmányokból áll, ügy azoknak hatóságilag iga-
zoló 10 évi átlag értéke veendő. A földilletmény tiszta 
jövedelme a kataszteri becsű által igazolandó. 

A természetbeli lakás vagy lakpénz, továbbá a sze-
mélyes pótlék, annak természetét igazoló okmány által 
igazolandó, úgy szintén azon körülmény, nincs-e felveendő 
más tanintézetnél vagy hivatalnál is alkalmazva, mely 
utóbbi esetben kitüntetendő az is, vájjon tanári, illetve 

tanítói szolgálatuk megfelel-e az állami tanintézetekben 
rendszeresített hasonló állomások mértékének. 

Végül tisztelettel felkérem még a főtiszt, főhatósá-
got, hogy a felvételre bejelentett tanerőknek netán már 
meglévő nyugdíjalapokkal szemben szerzett igényeit az 
idézett törvény 3. §-nak zárpontja értelmében rendeztetni 
s egyúttal a belépő tanerőket nyilatkozatra felszólítani 
méltóztassék, hogy a 10. §-ban foglalt kedvezményt a 
tartozásoknak részletes leendő törlesztését illetőleg mily 
mértékben óhajtják igénybevenni. 

Budapest, 1894. november hó 16-án. 
Eötvös m k. 

T Á R C A . 

Domine quo vadis? 
Római emlék. Felolvastatott a Kisfaludy-társaság havi ülésén. 

Csodálatos sziget Idő óceánja, 
Mely mosolygva ringat s oly könnyen eltemet; 
Elharsogó árján te szépen megállván 
Megőrzéd bűbájos, örök szépségedet. 
Homok felett épülsz: három ezer évnek 
Iszapjából kelsz ki, tündökölve büszkén, 
Három világ fényét, emlékét átélted, 
S elborongasz annyi nagy emlék letűntén. 

Most lobog magasan diadalmi jelként 
Az egyesült haza szines lobogója, 
Egy nemzet imádja ezt a büszke jelvényt, 
Duzzadó erővel megvédi, megóvja. 
Hejh, de a bús romok szólnak egy világról, 
Mely vala csupa fény, ragyogás, szín, pompa; 
De míg fenn orgiák zaja lármáz, tombol, 
Idő alá ássa s kész a katakomba. 

Vértanuk csontjain íme épül sorban 
Diadalmas hitnek száz fényes temploma. 
Pogány világ fénye, hova tűnt, ő hol van? 
Szobrok ajkin ül csak örökös mosolya. 
Egy világ kirablott java, drága kincse, 
Minden isteneknek fényes pantheonja 
Tehetlen, erőtlen arra, hogy megmentse 
S összes ragyogása összeomlik porba. 

Föld alatti mélyből feltör az élő hit, 
Föld feletti fényből hatalom alá tűn, 
A világ imádta a múlót, a földit, 
Majd azt szeretni is, látni is csak már bűn. 
Légiók hatalma, máglyák lobogása, 
Bilincsek vasajka, börtönök lakatja, 
Tudomány világa, császárok palástja, 
Élő hit győzelmét föl nem tartóztatja. 

Eszmék csatatere, Róma, határodon 
Templom áll, a melyről megható rege szól, 



Élő hit emléke minden lépten-nyomon 
Lelkemben fellobog, nem feledem sehol. 
Riadtan menekvék Péter a kereszttől, 
A mely készen várta vértanú halálra, 
Egyszerre csak szembe fény köd ön keresztül 
Száll alá a Mester s szembe őt találja. 

»Uram, te hova mészsz ?« kédezi Őt Péter, 
»Megyek, hogy fölvegyem újra a keresztet, 
Mely elől menekszel* — válaszol a Mester. 
Szégyenpirtól égett most a hite vesztett 
És ő megtér s meghal. Jézus fény alakja 
Beragyogja Bómát és az istenszobrok 
Kővé dermedének, mert a hit ha halva, 
Kővé fagy az addig fénysugárzó homlok. 

S durva vad időkben ez alak sugárzók 
Túlvilági fénybe vonva a világot, 
Az élet itt alatt volt csak hiu árnyék, 
A sóvárgó lélek a túlpartra vágyott. 
Hejh, de e fény eltűnt vakság éjeiébe, 
Rajongó hit helyén gyűlölség maradt csak, 
Mely lobogva lángolt a máglyák tüzében, 
Szárnyát égetvén a hitnek, gondolatnak. 

S magas templomoknak égbe törő tornya, 
Égre törő lelkek büszke szép emléke, 
Hitvány, sárhoz tapadt lelkeket gúnyolva 
Mintha azt kérdezné: bennetek hit él-e? 
És ez élt, nem halt meg. Ámde ég a máglya. 
Husz látja, megdöbben . . . fojt gomolygó füstje. 
Szembe jön a Mester: borus arcát látva 
Kérdezi: Hova mészsz? Megyek érted tűzbe? 

És ő megtér s meghal. Jézus fényalakja 
Beragyogja ismét a jövendő útját. 
Láncot h'jába tesznek szárnyas gondolatra, 
Röptét megállítni. de sehogy sem tudják. 
Luthert is kísérté a pokolnak árnya. 
Hogy eladja-dobja hitét, a mely élő; 
De ím Ő elébe a Mester leszálla, 
Bánat ül homlokán. Luther kérdi: Mért jő? 

»Megyek, hogy helyetted álljam meg a harcot*. 
Luther ime megtér küzdelemre készen. 
Hejh, miért nem látta tündökletes arcod 
Forradalmi Vulkán kitörő tüzében 
Danton, a titánok büszke, nemes sarja, 
Világot megrázó szenvedélye sodrán! 
Mert őt a »semmi be* magával ragadta 
Az időnek árja, tova elsodorván. 

És azóta hányszor, óh hány hősi lélek 
Száll tusára, bátran csüngve dicső eszmén, 
Hejh, de égi Mester, mért nem keres téged, 
Ki lehetsz egyedül az igazi Eszmény! 

S nem kérdi: »Hová mészsz ?» Nem a hí te vesztett! 
Mert hallaná mindig fenséges válaszod: 
»Megyek elviselni érted a keresztet.« 
Meri az élő hitet te veszni nem hagyod. 

De ti, kik kérkedve hirdettek nagy eszmét, 
S hitetlen beszéltek élő hit nevében, 
Vájjon tibennetek ez a hit meg lesz még, 
Ha arra, ki vallja, vár bitó meg szégyen? 
Hogyha megjelenne Jézus fényalakja, 
Kérdeznétek tőle: »Uram, hová mészsz te?* 
S fenséges szavára véres áldozatra 
Mennétek elszánva a halálba, vészbe? 

Hegedűs István. 

Lorántffy Zsuzsánna. 
Felolvastatott az adventi esték során Budapesten, dec. 12-én. 

Az ezen nevet viselő jótékony célú egyesületnek 
ezelőtt másfél hóval tartott ülésén egy érdekes felolvasás 
tartatott, melyből megragadta a figyelmemet a többek között 
azon gondolat, hogy mivel az emberiség életének a leg-
kezdetén — a paradicsomban — könnyebben hajlott a 
nő a kígyó csábító szavaira, mint a férfi, mivel a nő 
engedett előbb az ördögnek, ő vette reá a férjét is Isten 
parancsolatának az áthágására, s ez által ő lett az emberi 
nem kárhozatba esésének egyik okozójává, ezért súlyos 
büntetés érte különösen Évát, s benne a nőnemet. Ne 
feszegessük most e kérdést bővebben, de annyi tagad-
hatatlan, hogy az első Ádámtól a második Ádámig, vagyis 
Krisztusig, sőt a keresztyénségen kívül még ma is min-
denütt a nő meg volt és meg van fosztva az emberi jogok-
tól, méltóságtól, csak rabszolganő, hol durvább, hol csillo-
góbb köntösben. 

A keresztyénség az, mely kiemelte a nőt azon alárendelt 
helyzetből s a társadalom egyenjogú tagjává tette; de viszont 
a nők is Krisztus megjelenése óta igyekeztek az ős anya 
hibáját jóvá tenni. A keresztyénség tizenkilenc száz éves 
története szakadatlan lánczolatát mutatja fel azon tanú-
ságoknak, hogy a női kebel készebb, hajlékonyabb a krisz-
tusi szelid tanok befogadására s a keresztyénségben rejlő 
valódi emberiségnek humanizmusnak gyakorlására s ter-
jesztésére. Nő adott életet az emberiség üdvezítőjének, nő 
volt az, Mária Magdolna, ki bűnössége tudatában a porig 
megalázta magát az Ur előtt, ennek drága kenőcscsel be-
kent lábait saját hajával szárítgatta; nők — a bethániai 
Mária és a szorgalmas Mártha voltak azok, kiknek köré-
ben az Úr, fáradalmai között, megpihent, kiknek önodaadó 
szeretetük, szilárd ragaszkodásuk mintegy edzették Idvezí-
tőnket a getsemanei és a golgothai szenvedésekre. Nők, 
Jerusálem leányai azok. kik sírva kisérik őt a nehéz úton, 
női szív az, édes anyai, melyet a kereszt alatt, a leg-
élesebb fájdalmak nyilai hatnak át. Nők sietnek legelőbb 
Húsvét hajnalán a feltámadott Jézushoz; később, midőn 
Krisztus vallásáért szenvedni, vérzeni kellett: a nők nem 



hiányoznak soha a hitvallók és vértanúk soraiból ; a Krisz-
tus iránti hit s hű szeretet felmagasztosítja, megedzi a 
különben gyenge női keblet, ha börtönt, vereséget kellett 
szenvedni, ha a cirkuszi vadállatok dühével kellett szembe-
szállni: a nők mindenkor tanúságot tettek a felől, hogy Őket 
nem szakíthatja el senki és semmi a Krisztus szeretetétől. 

Ha pedig néhány századot átugrunk, és a mai nyugot-
európai népek között virágzó keresztyén műveltség első 
gyökérszálait keressük, majd mindenütt női kezekre aka-
dunk. A frankok első keresztyén királyát, Klodvigot neje 
vezérli el Krisztushoz, az ángol szászok megtérése, az 
oroszok kikeresztelkedése egy-egy hercegnőnek köszön-
hető. Nemzetünk megtérítése körül sok érdemük van a 
fejedelmeknek: Gejzának és Istvánnak, de még több ezek 
nejeinek: Saroltának és Gizellának. Ha megint egy fél-
ezreddel errébb a reformátió korához jövünk; a mikor 
egyeseket és népeket már nem külsőleg kell a keresztvízhez 
édesgetnünk, de Krisztus valódi evangéliumát kell a szí-
vekbe becsepegtetni, ott találjuk ismét a nőket az evan-
gélium munkásai között, nem ugyan a templomi vagy 
tanári szószékeken, a nyilvánosan szereplők között; hanem 
ott állnak a bölcső mellett, hogy midőn a gyermeki lélek 
először eszmélni kezd, azt mindjárt a Krisztushoz vezessék, 
hogy midőn a gyermek gagyogni kezd, megtanultassák vele 
az Üdvezítő-szerzette úrimát; ott állnak férjeik mellett, hogy 
az egyházért, vallásért folytatott szent küzdelmekben netán 
csüggedező férfi keblekbe erőt, kitartást öntsenek; ott álla-
nak az éhezőnek gunyhója és a szenvedőnek kórágya előtt, 
hogy az egyiknek kenyeret, a másiknak balzsamot nyújtsa-
nak, hogy felvegyék az Úr szegényeinek ügyét. 

De hát ki tudná azokat elbeszélni, a miket a nők 
a valódi keresztyénség terjesztése s meggyökereztetése érde-
kében cselekedtek? Ki jegyezte, írta fel az ő érdemeiket ? ki 
tud azokról ? A nők szereplésének tere nem a nyilvános 
terek, forumok, nem a hangot messzire röpítő szószékek, 
mint a férfiaké, ők nem csillogó és gyilkoló hadseregeket 
vezérelnek, nem ágyúk dörgése, kardok csattogása között 
teljesítik legnemesebb tisztöket, mint a férfiak, hanem a 
nagy világtól félrevonultan, egyik a paloták félreeső ter-
meiben, másik az egyszerű gunyhók falai között, csendesen, 
szerényen, gyakran ima és könv között; fegyverük: a 
szelídség, jóság, vigasztalás, önmegtagadás. Ki írja fel az 
ily harcokat? Emberek ritkán, csak Isten. A villámlás, 
mennydörgés mindenki figyelmét felkölti, a pusztító viha-
rokra évek multával is visszaemlékeznek az emberek: de 
a csendesen hulló eső, a nesztelenül alászálló harmat áldá-
sos hatását ki kiséri figyelemmel? Igy a férfiaknak, sok-
szor romboló munkáját is vetekedve sietnek az utódok 
megörökíteni; a nők csendes küzdelmeit, áldásos munkás-
ságát ki sem jegyzi fel. 

Jegyezzünk fel mi magunknak ez alkalommal a magyar 
protestáns egyház egyik legdicsőbb alakjának, Lorántffy 
Zsuzsannának az életrajzából egy-két érdekes vonást. Azok 
a református templomok, tornyok, harangok, azok a kisebb-
nagyobb iskolák, melyeket Lorántffy Zs. építtetett, alapí-
tott vagy legalább segélyezett; azok a nagy számú köszönő 

levelek, melyekben az ő általa taníttatott szegény ifjak 
hálájukat tolmácsolják fejedelmi jótevőjük iránt, azok a 
könyvek, melyek az általa fentartott nyomdáknak avagy az 
ő bőkezűleg nyújtott anyagi segélyének köszönik létre-
jövetelüket, gazdag forrásokúi szolgálnak az ő életrajzához: 
de még inkább azon százakra menő levelek, melyeket 
férje, gyermekei, menyei ő hozzá s viszont a melyeket ő 
ezekhez intézett, feltárván ezekben mindegyik, mint egé-
szen családi iratokban egész gondolat- s érzelemvilágát. 
Tiszta tükörlapok gyanánt tekinthetők e levelek, melyek-
ből az illetőknek, de különösen Lorántffy Zsuzsannának 
lelki és erkölcsi arcképe teljes tisztaságban verődik visz-
sza. Igaz, hogy ezen levelek két századon keresztül isme-
retlenül, lomtárban hevertek, de a közelebbi években 
napfényre kerülvén, tisztán feltüntetik előttünk azt, kinek 
halhatatlan érdemei keresztül csillámlottak ugyan har-
madfél század homályán, de a kit azért mégis kevéssé is-
merénk. 

Lorántffy Zs. az 1600-ik év körül született, atyja 
Lorántffy Mihály volt, ki ura volt a sárospataki várnak 
és uradalomnak, mely a Perényiekről a Dobókra, ezekről 
ő reá szállott, ura volt ezen kívül más két nagy urada-
lomnak. A felserdült, de árván álló hajadon 16t6. ápril 
18-án Rákóczy György nejévé lett, kit mindjárt tanul-
mányai végezte után a magyar király kinevezett előbb 
étekfogójává, majd Ónod vára kapitányává, 22 éves korá-
ban pedig (1615—1616) Rorsodmegye főispánjává. Az 
ifjú pár, a házasság megkötése után kevéssel Patakra 
tette át lakását, s itt laktak 1630. október l-ig, a midőn 
Rákóczy megválasztatván Erdély fejedelmévé, átköltöztek 
a Királyhágón túli részekbe. A különben is dúsgazdag 
Lorántffy Zsuzsánnának most már mint fejedelemnének még 
tágasabb tere, még több alkalma nyilt a legnemesebb női 
erények kifejtésére s gyakorlására. Életének kültörténetéhez 
jegyezzük meg még a következőket: Négy fia közül kettő 
kis korában elhalt; életben maradt idősebb fia György, 
ki a kath. vallásban felnevelt, s özvegygyé léte után ismét 
ezen vallásra visszatért Báthory Zsófiát vette nőül, atyja 
halála (1648. október 11.) után II. Rákóczy György név 
alatt Erdély fejedelmi székébe ült; másik fia Zsigmond 
volt, a szülők nemes jellemének öröklője, azok öröme és 
büszkesége, de a ki ifjú nejével, a pfalci hercegnő Henriettá-
val 1652. elhunyt. Maga Lorántffy Zs. idősebb fiának. 
Györgynek halála előtt hét héttel, 1660. ápril 18-án, me-
nyegzőjük 44-ik évfordulóján végezte be örömökben és 
szenvedésekben gazdag életét, Istenbe vetett hittel. 

Célom azonban ezúttal nem ezen külső történeti 
adatok elősorolása, hanem a magasztos lélek rajzolása. 

Annyit az újabb idők költője is elismer és hirdet, 
hogy »szegénynek drága kincs a hit« ; de hát a gazdagok-
nak, a nagyoknak, a föld hatalmasainak? Én eddig is 
azt hittem, hogy igen ; mióta pedig Lorántffy Zs. leveleit, 
végrendeletét végig olvastam, arról győződtem meg, hogy 
a valóban fejedelmi lelküeknek a vallási hit még drágább 
kincs, mint a szegény embereknek. Hiszen őket az Isten 
még több földi jóban részelteti, többért kell hálát adniok, 



többet keli félteniők, kiművelt lelkük könnyebben felszár-
nyalhat a minden áldások osztogatójához, mint a föld 
rögéhez lekötött szegény ember lelke. »Legelsőbben is adok 
nagy hálákat a mindeneken szabadosan uralkodó szent 
istennek — így kezdi végrendeletét Lorántffy Zs. — hogy 
engemet az ő nagy és véghetetlen kegyelméből, az ő 
személyének hasonlatosságára teremtvén, keresztyén szülék 
által e világra adott és gyermekségemtől fogvást minden 
én érdememen kívül lelki és testi javaival meglátogatott, 
minden nyavalyáimban és báborűságimban kegyelmesen 
gondomat viselte, sűrű szomorúságimban vigasztalóm volt, s 
legfőképen pedig, hogy az ő ismeretire vezérlett, az ő 
szent fiának, az Úr Jézus Krisztusnak halála érdeméért, 
az ő anyaszentegyházában és választott serege köziben 
számlált.* Férjéhez intézett leveleinek mindegyikéből ki-
olvasható az Isten iránti hála s az ő gondviselésében 
vetett erős hit. »Azt nem mondhatom édes uram, írja 
egyik levelében, hogy nem búsulnék: mert ha csak az 
itt kinn való állapot volna is több, az, kitől féltem ott 
benn; de az kegyelmed felől való rettegésem nagyobb 
nekem ennél; de mindenekben csak a m i kegyelmes Iste-
nünkben bízom, hogy ő Felsége gondunk viseli minden-
ben.* Egy másik levelét így kezdi: »Meghozták a kegyel-
med levelét; hogy kegyelmed édes uram egészségben, 
vagyon, azért az én kegyelmes Istenemnek hálát adok 
és kérem ő szent felségét, azután is jó egészségben tartsa 
meg kegyelmedet édes uram; mi is, legyen hála Istennek 
egészségben vagyunk. Nem mondhatom édes uram, hogy 
az kegyelmed állapotján sokféle gondolatom nem volna? 

de az én kegyelmes Istenemben bízom, ki eddig gondját 
viselte kegyelmednek, most sem rövidült meg az ő kar-
jának ereje; kérem is ő szent felségét szívemnek buzgó -
ságából édes uram, hogy noha ő szent felsége nem szól 
próféták által, mint az régi királyoknak, de szóljon az 
ő szent lelke által, mit cselekedjen kegyelmed, minden 
dolgaiban adjon boldog előmenetelt.* 

Idősebb fiának Györgynek, mikor ez már fejedelem 
volt s tőle némi keserűséggel illettetek, így ír egyik leve-
lében: »De ha Isten engem azzal is próbál és szenvedtet, 
hogy az én fiamtól kell szenvednem, legyen abban is az 
én Istenemnek tetszése; csak tegyen békességes tűrővé, 
se egyéb ne szakaszszon el az ő hozzá való szeretettől*. 

Másszor ellenséges csapatok miatt aggasztó helyzet-
ben volt, több oldalról rettegnie kellett, de az Istenben 
s az ima erejében vetett hit megerősíti. »Bár csak itt 
volna — írja egyik levelében — annak (t. i. a heszszeni 
fejedelemnének) az hada, könnyebb volna ennyi felé vi-
gyázni ; noha abban sem volna állandó bizalom ; de mi 
felemeljük az mi szemeinket az nagy hegyekre és az 
völgyekre, nem találunk több segedelmet, csak az Isten-
ben nagyobb az erő; ellenségeinkkel szemben csak az 
a mi dolgunk, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, a mire 
Isten segít, el ne mulaszszuk«. 

(Vége köv.) Farkas József. 

r i c i r / v i x i E R T ^ , : 

Huldrich Zwingli. Sein Leben und Wirken nach den Quellen 
dargeslellt von dr. Rudolf Stuehelin, ord. Professor der Theologie 
zu Basel, Ersh r Halbband. Basel. Benno Schwabe, Veilagsbuch-
bandlung. 18U5. (Vollstáudig in 4 Halbbanden á Fr. 6—. M. 4'80.) 

A mint látom, a svájci nép nagy érdeklődéssel ol-
vasgatja ezt a művet, mely érdeklődésnek első oka ter-
mészetesen a vallásos szívben rejlik, de csak ott, hol a 
hívők ma, a tizenkilencedik század végén is tudnak gyö-
nyörködni abban a fényben, mely az evangélium szövét-
nekéből árad a világra szét. Van azonban a dolognak 
más oka is, nevezetesen: szakember írta, ki a régibb és 
újabb forrásokat sok utánjárással használta fel, hogy a 
nagy reformátorról elvégre tiszta, egész képet nyújthasson 
az olvasóknak és valahára lehetővé tegye, hogy az em-
ber legalább tudjon annyit ZwinglirÖl, mint a német 
reformáció hőséről — Lutherről. Mörikofer, JBaur és 
mások is foglalkoztak már Zwingli életével és működé-
sével, de — mondhatni — egyoldalulag; Staehelin az 
eseményeket benső összefüggésükben szemlélteti, éles kriti-
kája mindent megvizsgál, tolla alatt határozott, erőteljes 
vonásokkal kezd kidomborodni a reformátor egyénisége 
a mult idők homályából már a most megjelent részben 
is, mely negyede az egész műnek és fele az első kötetnek 
két könyvben következő beosztással: Zwingli i f j ú kora, 
első tevékenysége Glarusban és Einsieddnben; a refor-
máció kezdete Zürichben. Eltekintve az egész műhöz tar-
tozó bevezetéstől, mely Svájc politikai és egyházi állapotát 
tünteti föl a tizenhatodik század elején, a mint azonnal 
észre lehet venni, szerző az eseményeket az első könyv-
ben 1484-től 1518-ig öleli fel, tehát Zwingli Zürichbe 
hívásáig, a második pedig 1519-től 1522-ig, vagyis azon 
mozzanatig, midőn Zwingli némely lelkiismeretébe ütköző 
kötelességek miatt Zürichből távozni akar és csak a tanács 
nagy kérésére marad meg továbbra is, mint prédikátor. 

Az első könyv mindjárt Zwingli egyszerű, polgárias 
szülői házába vezet; majd lépésről-lépésre kiséri a szelle-
mileg megáldott gyermek, ifjú fejlődését tanuló éveiben 
a baseli Theodor-iskolaban, Bernben a humán Wolflm 
Henrik alatt, aztán a bécsi egyetemen és újra Baselben, 
hol a középkori scholastica akkor már az újabb huma-
nismussal karöltve haladt egy oly tudós ujjmutatása sze-
rint, mint a milyen Witlenhach Tamás volt, kit tanítvá-
nyai nemcsak műkedvelésből hallgattak, hanem valóságos 
rajongással lelkesedtek tanaiért. 1506-ban Glarusban, 
1516-ban pedig már Einsiedelnben találjuk Zwinglit, mint 
papot; szorgalmasan gyarapítja humán ismereteit; az 
egyházi atyáknak, az újszövetségnek, különösen Pál apos-
tol leveleinek olvasása által jellemző alapon épült bizo-
nyosságot szerez a Krisztusban való üdvről, de ugyan-
akkor mind jobban-jobban távozik a fennálló egyházi 
tanoktól. Egyidejűleg, mint tábori lelkész részt vesz az 
itáliai háborúkban és arra a tapasztalatra jut, hogy honfi* 
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társait az idegen fejedelmek zsoldja idegen ügyért teljesen 
megrontja és a harcot azonnal meg is kezdi ellene. 

Ilyformán válik ki lassanként a tudós, a theologus 
és a patrióta alakja 1519-ig, mikor Zürichbe megy, hogy 
nagyszerű tevékenységét minden oldalról kifejthesse. És itt 
az olvasó a második könyvhöz jutott, mely hét tartalom-
dús fejezetet foglal magában. Nyugodt, tárgyilagos előadás 
és világosság jellemzik a szerzőt, midőn Zwingli személyi-
ségével és működésével foglalkozik. Nem siet, nem néz el 
semmit, a mi által bámulatos ügyességgel vezeti be az 
embert abba a titkos gondolatműhelybe, hol az ember 
mintegy kézzel foghatja meg azokat az eszközöket, melyek 
az egyszerű reformátort oly nehéz időkben oly magasra 
emelték. Valóságos glóriával övezi körül homlokát és nem 
babérkoszorúval, melyet végre is az idő vasfoga meg-
emészt, míg amaz szelid fénynyel súgárzik át a sötétsé-
gen, hogy bevilágosítsa azoknak útját, kik vele együtt az 
igazságot keresik és úgy az Istent lélekben. Védfalat von 
körülötte, melyen belől ott őrködik az új apostol, ki így 
kiált az ellenséghez: csak vérem árán juthattok alkotásaim-
hoz, de le nem rombolhatjátok összes hatalmatok erejével 
sem az időknek végéig !. . . 

És a mű nyelvezete? Mindenki olvashatja a legna-
gyobb könnyűséggel, mert mindenki számára írta a szerző. 
Itt Svájcban — mint legelői mondám — sokan olvassák 
már; nem ártana, ha nálunk is követésre találna ez a 
szép példa. 

Basel. Molnár Lőrinc. 

B E L F Ö L D . 

Ultramontán dolgok. 
III. 

Ha a történelmet elfogulatlanul vizsgáljuk, azt lát-
juk. hogy rendesen a római kath. egyház kebeléből ke-
rültek ki azok, a kikre ma is borzadva gondol vissza az 
emberiség. Hogy rendesen a jezsuiták nevelték és fana-
tizáltak őket annyira, hogy az emberiség átkaivá lettek, 
a midőn annak aldásaivá is lehettek volna. A protestánsok 
közül p. o. soha sem került ki oly sötétlelkíí ember, mint 
II. Fülöp, a ki annyi vért ontott, annyi országokat tett 
sivatag pusztasággá, s annyi népeket merített bánatba, 
siralomba, a ki Heródeshez, Sullához, az emberiség eme 
szörnyeihez hasonló véget is ért. És ennek a »Daemo-
nium meridianum«-nak (a mint őt a régibb történetírók 
nevezik), »minden gonoszságai takarójáúl a római kath. 
vallás szolgált«. Külsőleg a legjobb pápista volt. Hűsé-
gesen gyónt és böjtölt, hallgatta a misét, hányta magára 
a keresztet, s halála előtt egymásután negyvenszer gyónt 
meg vezetőinek, jó baratainak, a magukat Jézusról elne-
vező szent (?) atyáknak! 

Jezsuiták vezettek a Borgiák iskolájában nevekedett 
Medicis Katalint is. ezl a vakbuzgó babonás asszonyt, 
a ki a párisi vérfürdőt készíté; a ki, mint egyes életírói 
említik, oly babonás volt, hogy egy megölt gyermek bőrét 
hordozta a mellén folytonosan azt hivén, hogy az megóvja 
őt minden bajtól, s minden veszélytől e földi életben. 

Jezsuiták vezették ennek bárgyú fiát, IX. Károlyt is, 

a ki legnagyobb örömét abban lelte már gyermekkorától, 
ha ártatlan állalokat kínozhatott s egy csapással ölhetett 
meg; s a lakatossághoz levén nagy hajlama, ügyes kilin-
cseket, zárakat és kulcsokat készített, de az országos 
dolgok elintézését rendesen jezsuita tanácsadóira bízta. 
Páter Edmondról is — a ki előbb medvetáncoltató volt, 
s később a jezsuiták rendjébe lépve III. Henrik gyóntató-
jává avanzsirozott — tudjuk azt, mily kártékony befo-
lyást gyakorolt e gyenge és ingatag király lelkületére. 

Nem szólva XIV. és XV. Lajosról s a külföld más 
hasonnemű fejedelmeiről — hazánkra térek át. 

Nálunk is mindig átkos befolyást gyakoroltak a 
jezsuiták (kikben egy jeles történetíró helyes megjegyzése 
szerint ^Jézusból a néven kívül semmi egyéb nincs*) 
egyes könnyebben befolyásolható, korlátoltabb eszű feje-
delmeinkre. 

Tudjuk, hogy a Carigli Alfonz jezsuita befolyása 
mennyi bajt, zavart és veszedelmet hozott a kicsi Erdélyre 
a csél-csap Báthory Zsigmond uralkodása alatt. 

De a jezsuita nevelés átkos hatását leginkább lát-
hatjuk mi a vakbuzgó II. Ferdinándon, a véres 30 éves 
háború gyászos előidézőjében, a ki szellemét és gondol-
kozásmódját tekintve, inkább beillett volna egy jezsuita 
klastromba barátnak, mint egy nagy birodalom világi 
uralkodójának, a ki Lorettóban, a hol magát a Mária 
lovagjának fölajánlá, ünnepélyes fogadast tett, hogy biro-
dalmából ki fogja irtani az eretnekeket. Róla is tudjuk, 
hogy egészen gyóntató atyja, Lamormain jezsuita páter 
befolyása alatt állott, s annak a tanácsait követte egész 
életében. S az erkölcstelen és félszeg jezsuita nevelés és 
befolyás hatása meg is látszik minden tetteiben. Így épen 
nem csudálkozbatunk azon. hogy »a Máriát hadserege 
főgenerálisává tevé«. (Merle d'Aubigné 187. 1.) 

»Semmisem volt e földön előtte szentebb — írja 
róla gyóntatója — mint a római kath. pap«. Hogy a 
pápista papokba mennyire szerelmes volt, mutatja az a 
sokszor tett nyilatkozata, mely szerint »ha egy angyallal 
és egy szerzetessel egy időben s egy helyen találkozna, 
ö előbb tisztelegne a szerzetesnek és csak azután az an-
gyalnak*. (Schiller »Geschichte des dreissigjáhrigen Krieges* 
119. lap.) 

Midőn a protestánsokat üldözé, s koronázáskor tett 
esküjére figve'meztették. azzal mentegette magát, hogy 
»ő szájjal ugyan a protestánsoknak, de szívvel a katholi-
kusoknak esküdött!« Igazi reservatio mentalis! (Merle 
d'Aubigné 192. I.) Ugyanez a jezsuita szellem tűnik fel 
Bethlen iránti magaviseletében is. Midőn ez neki sok szép 
ajándékkal kedveskedett, s követei által a császári házból 
kért magának feleséget, ő Bethlennek a »Serenissimus« 
(fenséges) címet adománvozá viszonzásul. Erről írja a 
florenci követ az udvarához küldött jelentésében, hogy 
a »Serenissimus« címmel a »Dilectio Vestra« (kedvessé-
ged) is jár. »De a császár vonakodik Bethlen irányában 
használni e címezést, minélfogva arra határozta magát, 
hogy leveleiben csak a kezdőbetűket D. V. fogja kiírni, a 
melyek alatt «Dominatio Vestra« (uraságod) is érthető!* 
(Lásd Franki »Pázmány P.« II. k. 1.18. 1.) 

S a ki, midőn nagy hadvezérével Wallensteinnal 
meghasonlott (ki közbevetőleg legyen mondva, sem a 
jezsuitákat, sem a római pápát nem sokba nézte — 
Schiller 304. 1.) s annak elejtését és elvesztését elhatározá, 
s midőn azt Egerben meggyilkolták; míg egy részről a 
hadvezér gyilkosait magas állásokkal és kitüntetésekkel 
jutalmazta és halmozta el, nem habozott uguanakkor egy-
szersmind igazi jezsuita módra a meggyilkolt lelki üdvééit 
háromezer misét szolgáltatni. (Schiller »Geschichte« 302.1.) 



A ki a protestáns népek üldözése, pusztítása, s a véres 
30 éves háború felszítása s konok folytatása miatt tagad-
hatatlan érdemeket szerzett magának egyedül üdvezítő 
egyházában. Bizonyára erre az érdemére tekinthetett Páz-
mány Péter és a bécsújhelyi püspök is, a midőn Mátyás 
főherceget a felől biztosíták, hogy »II. Ferdinánd sok 
érdemeiért a tisztító tüzet elkerülte, és közvetlenül a 
mennybe meneü« (Merle d'Aubigné 192. 1.). 

Czékus László. 

N E K R O L O G. 

Kálmán Károly. 
1818—1894 

Az Úrnak egy hű munkása dőlt ki ismét a sorból 
Mezőföldön. Fájdalom! a régi idők tisztes alakjai egymás-
után hunynak el. Egymásután múlnak ki, azok a szilárd 
hitű. határozott jellemű emberek, a kikre csak tisztelettel 
tekinthetünk. A kik még az enerváló aggkor hanyatlásá-
ban is több idealismussal rendelkeznek, több buzgalmat 
fejtenek ki s az igazság diadalában szilárdabban hisznek, 
mint mi, a skepsisszel telített ifjabb nemzedék. 

Ezek közé a régi szabású emberek közé tartozott 
a folyó hó 4-én jobblétre szenderült Kálmán Károly 
soponyai (Fejérmegye) lelkész, s a mezőföldi evang. ref. 
egyházmegye tanácsbirája is. Szilárd hit, evangéliumi szel-
lem, a viseletben és erkölcsökben puritán egyszerűség, 
őszinteség, hazafiság, erős faji érzet jellemezték. Ifjúsága 
azon időkre esik, a midőn még a tudomány sokkal kisebb 
körű és tartalmú volt, de azért mégis (vagy talán épen 
azért) többen hagyták el alapos készültséggel az iskolákat, 
mint ma. Azon időkben kevesebb volt a mesterkéltség, de 
több volt a valóság. S teljes erejében lévén iskoláinkban 
a protestáns szellem, erősebb protestáns érzületet szív-
hattak magukba a növendékek. De ugyancsak ezen idők 
valának a nemzeti ébredés korszaka. Gróf Széchenyi mun-
kássága akkor rázta.fél az alvó nemzetet, s Kossuth akkor 
villanyozta fel a közéletet s gvujtá meg a hazafiúi lel-
kesedés tűzét, mely terjedt kebelről-kebelre. Ifjú korá-
nak eme nagy benyomásait sok más kortársaival együtt, 
szerény életpályáján, mind haláláig megt.artá Kálmán 
Károly is. 

Hosszú életét munkásságban tölté. Hű és gondos 
lelkipásztor volt. Gyülekezetét mind a szellemiekben, mind 
az anyagiakban híven gondozá. Képzett ember lévén, 
ismereteit nem rejté véka alá. Eredeti és fordított egyházi 
beszédeivel gazdagítá irodalmunkat, a melyek leginkább 
a Fördős szerkesztette >Papi dolgozatokéban láttak nap-
világot. Ha éltesebb korában elhallgatott is, csupán arra 
szorítkozván, hogy az egyházmegyei zöld asztalnál érté-
kesítse dús tapasztalatait, de azért folyton figyelemmel 
kisérte a szellemi mozgalmakat, az egyházi, a tudományos 
és szépirodalmat s tőle telhetőleg pártolta is azokat. 

Egy protestáns lelkésznek küzdelemteljes életében 
Isten igéjén, saját öntudatán kívül a családi élet nyújt 
vigaszt és örömöt. Kálmán Károly is ezeket tekinté üdítő 
forrásokul, bár családi boldogsága nem volt teljesen zavar-
talan; két ízben kemény próbát kelie kiállania, kétszer 
veszítvén el hitvest, jó házastársat. De másrészről a gond-
viselés bőven kárpótlá veszteségéért. Mert mint apa a 
szerencsések közé tartozott. Gyermekei, ha nem foglalnak 
is el fényes állásokat, de azért büszkén tekinthete reájuk: 
legidősebb fia K. Gyula ságvári lelkész, b.-somogyi traktus 
főjegyzője, a dunamelléki kerület aljegyzője is. K. Lajos 
moóri kir. járásbiró; K. Vince sz.-fejérvári főszolgabíró, 
és K. Róza ifj. Kutasy Ferenc táci lelkész neje. 

Életrajzát a főbb vonásokban, a következőleg adhat-
juk : szül. 1818. Falu-Battyánban (Fejér vármegye) lelkész 
szülőktől. Tanult Gyönkön. N.-Kőrösön és Pápán; ez utóbbi 
helyen a theologiai tanfolyamot dicséretes szorgalommal 
elvégezvén, 1837-ben a tatai egyházmegyébe Császárra ment 
ki, az akkori szokás szerint akadémikus rektornak, mely 
minőségben három évet szolgált. 

Ezután a különféle és akkor nagyon is sokféle: ta-
nári, esperesi és püspöki vizsgákat sikeresen lerakta s 
Díszeiben (Zalamegye) és Szilas-Balháson, néhai Gubasi 
Halász Sámuel egyházmegyei gondnok úr családjánál neve-
lősködött s egyúttal kápláni minőségben is volt néhai Kál-
mán Ádám szilas-balhási s pár hónapig, Micskey Sámuel 
enyéngi lelkész oldala mellett. 1843/44. években már Székes-
Fejérváron működött, mint lelkész. Ez időben égett le az 
egész utcasorral együtt és épült fel újra az ottani ref. tem-
plom és papilak. 

1845-ben sár-egresi lelkész lett s itt szolgált 1852-ig 
és közben, 1846-ban, meg is nősült s élénk részt vett haza-
fias szónoklataival az 1848/49-iki mozgalmakban is. 1852— 
1868-ig mezőszentgyörgyi pap volt; 1868-ik évtől fogva 
pedig a soponyai egyháznak buzgó pásztora. 

Az egyházakban, a hol működött, buzgó tevékeny-
séget fejtett ki; példák reá: a székesfejérvári, mezőszent-
györgyi és soponyai templomok, melyek az ő idejében 
nagymérvű renovation mentek keresztül. 

Egyházmegyéje is korán méltányolta tehetségeit és 
buzgalmát; hosszabb ideig a censori, majd a számvevői 
s tanácsbirói tisztségeket rakván erős vállaira s 32 év óta 
folyvást és megszakítás nélkül viselte a tanácsbiróságot, 
és mint ilyen a mezőföldi egyházmegye t. bíróinak nesz-
tora hunyt el benne. 

Temetése f. hó 7-én nagyszámú közönség jelenlété-
ben történt. A környék népe és intelligenciája, a kebelbeli 
lelkészek szép számmal s a szomszéd vértesaljai traktus 
több lelkésze és számosan jelentek meg a végtisztesség-
tételre, leróni a tisztelet és kegyelet adóját. Gyászbeszédet 
a templomban Tóth Károly polgárdi lelkész tartott fölötte 
I. Péter V. 2—4 alapján. Jól kidolgozott és hatással elő-
adott beszédben méltatá az elhunyt érdemeit. A sírnál 
káplánja, t. Borsos István mondott végső Isten hozzádot 
egy lendületes beszédben. 

S míg ő maga éltének utolsó heteiben, az élettel 
102* 



megelégedve mondogatá, sóhajtozá, midőn az aggkor és 
a betegség súlya alatt, évszázad terheinek hordozására 
alkotott látszó vállai megtörtek: ^Bocsássad el, Uram, 
békességgel a te szolgádat!* — addig mi azon óhajtással 
váltunk meg tőle: »Add meg neki, Uram, te idvezítésed 
örömét!« s támassz ami magyar Sionunkban minél több 
hozzá hasonló buzgóságú őrállót! 

— a — s . 

I R O D A L O M . 

** A dunamelléki egyházkerület Egyházi Érte-
kezletének Emlékkönyve, melyet a í. évi október 30-án 
Budapesten tartott értekezlet megbízásából SeÖts Farkas 
értekezleti titkár szerkesztett, a napokban hagyta el a 
sajtót. Tartalma: Az értekezlet naplója Hamar Istvántól, 
Az egyházi értekezletek feladatáról tartott felolvasás Si öts 
Farkastól. Közölve vannak benne az értekezlet alapsza-
bályai és az értekezlet céljaira begyült adományok. A 
csinos kiállítású füzet Hornyánszky Viktor nyomdájából 
került ki. 

**Az utolsókét egyházpolitikai törvényjavaslat. 
Koráis Gyula fgyet. jogtanárnak e címen kiadott s álta-
lunk minap (47. sz.) részletesen ismertetett röpirata má-
sodik bővitett kiadásban is megjelent. »Utólagos megjegy-
zések* cím alatt egy kis fejezettel meg van bővítve az 
aktuális érdekű munka. Ebben a szerző bővebben meg-
magyarázza, hogy az izraelita vallásnak a keresztyén 
államban közjogi testületi jog adható és adandó is, de 
paritás nem. — A szép kiállítású fűzet Bévai Leó kiadása 
s megszerezhető két koronáért. 

** Jézus Krisztus. Irta V. Didón Domokos-rendi 
áldozó-pap, franciából fordították dr. Kiss János és Sulyok 
István Csanád-egyházmegyei áldozó-papok, kiadta dr. Kiss 
János, pápai kamarás, a Szent-István-Társulat igazgatója. 
Két nagy kötet, három térképpel és egy rajzzal. Ára fűzve 
5 frt, díszes angol vászonkötésben 6 frt 50 kr. — Az 
Üdvözítőről római kath. szerzőktől újabban megjelent mű-
vek között kétségtelenül ez a legkitűnőbb. Megdicsérte a 
pápa, magasztalólag szól róla a római katb. sajtó, kedve-
zőleg fogadta nemcsak Franciaország, hanem Német- és 
Angolország hívő közönsége is. Nagy népszerűségét főleg 
annak köszönheti, hogy nem a szaktudósok számára készült, 
hanem tudományos alapon a művelt közönség igényeihez 
van szabva, a tudós kritikai apparátust és a polémiát, 
mellőzi s emelkedett szellemben egyszerű vonzó nyelven 
tárgyalja az Üdvözítő életét. A Megváltó Istenemberi 
képe plasztikusan domborul ki Didón atya művében. 
Dogmatikus része teljesen megegyez a római theologia 
hitelveivel, de azért komoly törekvéssel igyekszik arra is, 
hogy — a mennyire a római theologia keretében lehetsé-
ges — a történelmi birá'at követelményeinek is eleget 
tegyen. S ez több tekintetben sikerült is a nagy olvasott-
ságú és szellemes szerzőnek, ki a mü megírásánál köve-

tett elveit a bevezetésben, a vitás történet-kritikai kérdések 
tudományos tisztázását a függelékben közli. A fordítás 
elég magyaros és világos, csak a Káldi-Tárkányi szerint 
közölt szentírási idézetek hangzanak kissé idegenszerüleg 
a Károli-bibliához szokott fülnek. A mű minden esetre 
alkalmas arra, hogy az Üdvözítőben való hitet erősítse, 
s mint a pápás theologia legkitűnőbb Jézus-biografiáját 
protestáns olvasó közönségünknek is ajánlhatjuk. Kriti-
kával olvasva sokat lehet tanulni és épülni belőle. Kará-
csonyi ajándéknak igen alkalmas mű. Megrendelhető dr. 
Kiss Jánosnál Budapest, Királyi Pál-utca 13. szám. 

**Der Glaubensbote. Christlicber Familien-Kalender 
auf das Jahr 1895. Minden napra egy-egy bibliai mon-
dással, a Bethesda diakonissa kórház javára szerkeszti 
és kiadja Gladisehefsky Károly. — A szokásos naptári 
rész mellett gondosan összeállított keresztyén olvasmányok, 
versek, elbeszélések, építő és oktató közlemények, továbbá 
csinos képek élénkítik az igazi evangéliumi szellemben 
szerkesztett naptárt. Talpra esett cikkecskék szólnak a 
vasárnapi bibliai iskolák, a házi ájtatosság, a külső és 
belső misszió ügyéről kedveitető, népszerűsítő modorban. 
Nagyon jó az utolsó évről szóló krónikája, melyben az 
év nevezetesebb eseményei vannak népszerűen, vallásos 
szellemben ismertetve. A naptár úgylátszik nagy kelendő-
ségnek örvend, mert az első kiadása immár elfogyott s 
most második kiadásban jelent meg. Megrendelhető Gladi-
schefsky Károly reform, lelkésznél Budapest, Alkotmány-
utca 15. sz. 

** Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez cím 
alatt becses kis röpirat jelent meg Beöthy Z*olt egyetemi 
tanártól. Szerző mint közvetlen észlelője és avatott ismerője 
a kérdésnek, erélyesen és nyomós érvekkel sürgeti a tanár-
képző intézet átalakítását. Bendezni kivánja a tanárnöven-
dékek anyagi ellátását és ösztöndíj-ügyét, de rendezni külö-
nösen azok kiképzését. Ez utóbbi tekintetben feltétlenül 
megkívánja, hogy a tanárképzés »a tudomány részleteinek 
magas színvonalon álló közlése és módszereinek megismer-
tetése mellett* a jelöltet »teljesen és minden hiány nélkül* 
megismertesse szaktárgyával. »Az egyetemi képzésnek nem 
szabad a tanár készültségében olyan hézagokat hagyni, 
melyeket a kathedrán nem pótolhat más részleteknek leg-
behatóbb, tudományos ismerete, sőt mívelése sem. Egye-
temi tanárképzésünk mai berendezése és állapota pedig 
erre a követelményre egyáltalában nincs kellő figyelem-
mel. Tanárjelöltjeink a vizsgálataikon megkívánt s jövő 
pályájukon szükséges ismeretek jelentékeny részét egyetemi 
képzésök folyama alatt nem hallják, s vagy kézikönyvekből 
pótolgatják rendszertelenül és felületesen, vagy pedig semmi-
képen.* A mostani tanárképzésnek e kétségtelen hiányain 
a szemináriumi és tanárképzői gyakorlatok sem segítenek, 
mert ezeken is csak »többé-kevésbbé kapcsolatos részlete 
ket s tán általánosabb természetű összefoglalásokat adtunk, 
szellemet és kedvet ébresztettünk, utakat mutattunk, kerete-
ket vontunk; de az ismereteknek azt az összefüggő teljes-
ségét, melyre a jelöltnek vizsgálatain és jövendő pályáján 
szüksége van, nem adjuk meg.* Ennélfogva okvetlenül gon-



doskodnunk kell oly intézményről, melynek körében tar-
tott előadások és tanítások rendszeres és fokozatos folya-
mokban nyújtsák ezt az egész ismeret-anyagot, melyre a 
középiskolai tanárnak szüksége van. Ezt az új tanárképző 
kurzusok a bölcsészeti kar kebelében vagy vele a legszoro-
sabb kapcsolatban, hetenként 4—5 órávai, három éven át 
tartólag, didaktikus irányban és gyakorlati utasításokat 
nyujtólag kellene a szerző szerint, berendezni. E szerint 
a szerző a tanárképzés szolgálatában megkívánja, hogy 
1. az előadások a mostani módon a tudománynak tisztán 
tudományos célú közlése végett tovább is fentartassanak; 
2. a szemináriumok a növendékeknek a tudomány míve-
lésébe való bevezetése és begyakorlása végett szintén 
maradjanak meg, de 3. szerveztessék oly tanárképző-inté-
zet, mely a szükséges tanulmány egész anyagát össze-
függő és befejezett kurzusokban megismertesse a növen-
dékekkel. 

** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből 
most jelent meg a 28-ik füzet, melyben Yáczy János a 
klasszikai éposz mívelőiről, Kelemen (Wolf) Béla Bajza 
Józsefről és az Athenaeum-kör kisebb költőiről (Yachott 
Sándor, Császár. Kunoss, Szemere Miklós stb.) szól. Ezután 
Váczy János fejtegeti a század első felében az ősi rokon-
ság kutatására megindult tudományos törekvéseket (Körösi 
Csoma S., Regulv Antal), majd a modern magyar irodalom-
történet megalapítójával: Toldy Ferenc élete és működésé-
vel foglalkozik. Az utolsó lapokon Bayer Ferenc, a nem-
zeti színház történetét ismerteti 1837 után. A füzetet ezút-
tal is gazdag irodalmi vonatkozású képgyűjtemény díszíti, 
a szövegben: Debreceni, Garay, Bajza, Vachott Sándor, Sze-
mere M., Csoma S., Regulv, Toldy, Szentpéteri Zs. arc-
képei, Czuczor. Garay, Vachott kéziratainak hasonmásai, 
Czuczor Botondjának egykorú illusztrációja, külön mellék-
letekül vannak a füzethez adva: az Akadémia alapításának 
emléktáblája (Hollótól) bronzszínnyomatban és Kisfaludy 
Károly győri szobrának sikerült mása. A nagyfontosságú 
vállalat kétheti füzetekben jelenik meg s bármely hazai 
könvvárúsnál megrendelhető. 

** A Magyar Nemzet Története című tíz kötetes 
nagy munkából az Athenaeum kiadásában mos jelent meg 
a 4-ik füzet. Magában foglalja Marezali Henriktől »A 
honfoglalást*, s az »Egvkorú vélemények a magyarokról 
című fejezetet. Illusztratív részét Lotz Károly mesternek a 
M. Tud. Akadémia palotája dísztermében levő »Szent István 
kora« festményének tiszta szép fénynyomata nyitja meg. 
mely után a magyar nemzeti múzeumban Őrzött régiségek 
második csoportjának fénynyomatú képét találjuk. A szöveg 
közé szintén több kép van nyomatva. Egyes füzet ára 30 kr. 
Előfizetési díj negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr. Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben és a kiadónál (Athenaeum 
részvény-társulat, Budapest). 

** »Irodalmi Értesítő « A Lampel B. (Wodiáner 
F. és Fiai) cs. kir. udv. könyvkereskedő cég ismét össze-
állította szokott karácsonyi irodalmi értesítőjét. A kata-
lógus huszonegy szakcsoportból áll s kiváltképen az ifjú-
sági iratok csoportja gazdag, de jól van összeállítva a 

többi szakcsoport is: a diszmüvek, a regények, a törté-
nelmi művek stb. A könyvjegyzéket mindenki ingyen meg-
kaphatja, ki a céghez fordul (Budapest, Andrássy-űt 21.). 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Lapunk legközelebbi száma a közbeeső ünne-

pek miatt egy napi késedelemmel fog megjelenni. 
* Személyi hírek. A szentmártonkátai (Pestm.) 

gyülekezet f. hó 9-én egyhangúlag Patonay Dezső buda-
pesti hitoktatót, a vörösmarti egyházközség szavazattöbb-
séggel Papp Zsigmond pécsi helyettes lelkészt rendes lel-
készévé választotta. Dunamelléki egyházkerületünk e két 
jeles Thimotheusának megérdemelt előlépéséhez melegen 
gratulálunk. — A dunamelléki ref. főgimnáziumok javító 
érettségi vizsgálatán, Kecskeméten a közoktatási kormányt 
György Endre m. t. akadémiai tag, az erdélyi ref. főgim-
náziumok nagvenyedi érettségijén pedig Géresi Kálmán 
debreceni főiskolai tanár képviseli. — Kenessey Béla theol. 
tanártársunk, ki erős meghűlés következtében nov. közepe 
óta betegeskedik, dec. 8-ika óta üdülés végett Abazziában 
tartózkodik; tanári dolgaiban Petri Elek, szerkesztői teen-
dőiben dr. Szabó Aladár theol. tanárok helyettesítik. 

* Az adventi vallásos estélyek során dec. 12-én 
a Lónvay-utcai főgimnázium nagy termében Farkas József 
theologiai tanár tartott nagy figyelemmel hallgatott és álta-
lános tetszéssel fogadott felolvasást Lorántffy Zsuzsannáról, 
e jóságos áldozatkész magyar fejedelernasszonyról. A fel-
olvasás egyik része lapunk mai számában olvasható. A 
felolvasást a közönség éneke és Vásárhelyi József hit-
oktató imája előzte meg, utána pedig szintén a népes 
gyülekezet közéneke következett. A hangulatos összejöve-
telt Petri Elek theol. tanár imája fejezte be. Jövő alka-
lommal Szőts Farkas fog felolvasást tartani — A budai, 
zuglói, holdutcai, közmürelödési eggesületi és erzsébetkörúti 
vallásos estélyek e hét folyamán is megtartattak. 

* Vasárnapi iskolások karácsonyfája. Budapesti 
ref. egyházunkban az úgynevezett vasárnapi vagy bibliai 
iskolák az idén is működésben vannak Legtöbbet a theolo-
gus ifjak vezettek. A szarvastéri iskolát Müller Lajos böl-
csészethallgató. a Toldy Ferenc-utcait Kullifay István és 
Murányi János, a Lónvav-utcait Balogh Gyula és Danóczi 
Antal, a bajnok-utcait Molnár János és Takaró Imre, a 
mester-utcait Bocsor Lajos és Glöckner Károly, a Madách-
utcait, Kuthi Géza és Vass Jenő, külső-váciútit Szász 
Béla theol. hallgatók vezették. A különböző iskolába járó 
gyermekek számára dec. 15. és 16-ik napjain tartat-
tak meg a szokásos karácsonyfa-ünnepélyek, a melyeken 
alkalmi ének, imádság és beszéd kíséretében mindenik 
gyermek kapott egy füzet »Koszorú®-t és egy csomag 
ennivalót. Az ünnepélyes kiosztáson mindenütt nagy közön-
ség volt jelen. Különösen szépek voltak a budai torna-
csarnokban és a külső-váciúti iskolában tartott ünnepély ek 
hol mindkét helyen díszes karácsonyfa volt felállítva. Budán 



a ref. nőegyesület adományából, közel 70 szegény gyerme-
ket ruhával is megajándékoztak, Pesten pedig a Lorántffy 
Zsuzsánna-nőegyesület adományából 50 szegény fiút és 
leányt láttak el ruhákkal. A budai ünnepélyen az imádságot 
Fábián János hitoktató, a beszédet Haypál Benő h.-lelkész 
tartotta; a váci-úti iskolában pedig a gyermekek éneke után 
Lukácsi Imre s.-lelkész imádkozott, a nők és férfiak vegyes 
karra Hoffmann V. vezetése alatt énekelt, Szász Béla theol. 
szenior csinos alkalmi beszédet mondott és Szabó Aladár 
theol. tanár záróimát tartott. Az ajándékok kiosztását a 
theologusok karéneke előzte meg. A budai karácsonyfa-
ünnepelyen jelen volt a ref. nőegyesület számos tagja, a 
váci-úti iskolai ünnepély fényét a Lorántffy Zsuzsánna-
egyesület tagjainak jelenléte emelte. — Dicséret és elis-
merés az iskolavezető theol. ifjaknak és az ünnepélyt ren-
dező s adományokat gyűjtő jótékony nőknek ! 

* Vallásos összejövetelek Hódmezővásárhelytt 
az idei tél folyamán is tartatnak a város különböző helyein, 
így a mult vasárnap d. u. 3 órakor a tarjáni iskolában 
Bányai Sándor vallástanár, a susáni iskolában Miklovicz 
Lajos tanító, az újvárosi iskolában Sólyom Lajos segéd-
lelkész tartottak előadást. 

* Az erdélyi ev. ref. egyházkerület budapesti 
háziúr. Mint a »Prot. Közlöny« írja, erdélyi egyházke-
rületünk igazgató-tanácsa dec. 8-iki ülésében elhatározta, 
hogy egyházi közalapjának Budapesten levő három telkét 
egy-egy három emeletes bérházzal beépítteti. Az építést 
Pollitzer Zsigmond budapesti bankár és építésvállalkozó 
vállalta el, kinek egyhangúlag elfogadott ajánlata szerint 
az épületekbe fektetendő tőke 6'98 százaléka van tiszta 
jövedelemként biztosítva. Az építési, valamint az öt évre 
szóló bérleti szerződés megkötésére Szász Domokos püspök 
és Feszty Gyula budapesti műépítész kéretett fel. 

* A legnagyobb traktátus-társaság a föld kerek-
ségén az angol Religions Tract Society, melynek 95-ik évi 
jelentésében a következő impozáns adatok olvashatók. Az 
utolsó (1893-ik) évben a londoni raktárából eladott 47 és 
félmillió traktatust, a külföldi raktáraiból 20 milliót, össze-
sen tehát 67 72 millió példány kisebb-nagyobb vallásos 
iratot. Fennállásának 95 éve alatt forgalomba hozott össze-
sen 3036 millió példány vallásos iratot. Vallásos iratokat 
ad ki az angolon kívül 210 nyelven. Uj kiadványa volt 
a múlt évben 583, fennállása óta 24,674. Pénzbeli összes 
bevétele volt a mult évben 181.762 font (több mint két 
millió frt); idegen országokban működő vallásos irattársa-
ságokat segélyezett a mult évben 35,863 font (közel fél 
millió frt) értékig. íme, mily kolosszális arányokban dolgozik 
az a hitbuzgóság, melyet az evangélium hat át. A társa-
ság magyarországi fiókja 106 ezer példány magyar nyelvű 
vallásos iratot hozott forgalomba! 

* A felső-zempléni református egyházmegye 
december 8-kán tartotta Sátoralja-Ujhelyen rendkívüli 
közgyűlését. Fölbontván ez alkalommal a beérkezett sza-
vazatokat, az elnök a következő eredményt hirdette ki: 
Esperes lett az összes egyházak szavazatával Fejes István 
sátoralja-újhelyi lelkész, egyházmegyei gondnok pedig 

Bernáth Elemér kassai ítélőtáblai tanácselnök. Világi 
tanácsbiráknak megválasztották Dókus Ernőt, Dókus Gyu-
lát, Boronkay Károlyt, Izsák Jánost és Lónyay Gábort, 
egyházi tanácsbiráknak pedig Tóth Ferenc, Sárkány Imre, 
Ujj István, Hajter Endre és Dudás Lajos lelkészeket. Egy-
házi főjegyző lett Gyarmathy Soma, világi pedig Dókus 
Ernő. 

* A turóci ág. evang. esperességből. Túróc-
Szent-Mártonban december 12-én esperességi gyűlést tar-
tottak, melven az új egyházi törvény értelmében a bánya-
kerületi közgyűlésre kellett volna képviselőket választani. 
A közgyűlés azonban szavazattöbbséggel elhatározta, hogy 
a kerületek új beosztását nem fogadja el s a bányai 
egyházkerületi gyűlésre nem küld képviselőket. Ezzel a 
határozattal a turóci esperesség a bányakerületi elnökség 
iránt az engedelmességet nyíltan megtagadta. — Bizony 
szomorű dolog ez! 

* A római és keleti egyházak közötti egyezség 
tárgyában, mely a pápa és néhány keleti patriarcha közötti 
tanácskozás folytán létrejött, a napokban a pápa úgynev. 
apostoli constitutiót bocsátott kí »Oriantalíum dignitas 
ecclesiarumc kezdettel. Ebben felsorolván a XIV. Benedek 
által a keleti rítusok fentartása érdekében kibocsátott hatá-
rozatokat és megerősítvén és megmagyarázván azokat, 
13 pontot szentesít, a melyeknek tartalma lényegében a 
következő: Minden latin hittérítő, a ki valamely keleti 
egyháznak valamelyik hívét arra csábítaná, hogy térjen 
ki a latin rítushoz, ípso facto a hivatalától való felfüg-
gesztését és hivatalának elvesztését vonja magára. A kelet-
nek oly helyein, a hol a hívőknek nincs saját lelkészök, 
a hívek az encharistiát akár egyik, akár másik ritus szerint 
felvehetik, a nélkül, hogy az a vád érhetné őket, hogy 
azt a rítust, a melyben születtek, elhagyták. A keleten 
lévő egyházi kollégiumok vezetésére állapított rendek gon-
doskodni tartoznak arról, hogy a keleti növendékek illető 
rítusuk szerint oktattassanak. A pápa felhatalmazása nél-
kül semmiféle latin vallásos rend nem alapíthat újabb 
kollégiumot a keleten. Minden keleti hívő, patriarchatusi 
kerületen kívül élő is, ezentűl is saját rítusának egyházi 
könyveibe marad beiktatva, és azok. a kik a latin egy-
házba tértek át, visszatérhetnek a keleti rítushoz. A keleti 
hívők házassági ügyei és lelkiismereti kérdései a propo-
ganda kongregaciójához'utasíttatnak. A görög melchita patri-
archa jurisdictióját kiterjeszti a rítusához tartozó Összes 
hívekre a török birodalom egész területén. Végül tudatja 
a constitutio apostolica, hogy a pápa a szemináriumokat 
és kollégiumokat a keleten szaporítani fogja és az egész 
világ katholikusainak nemeslelkű támogatásával bőséges 
segélyezésben fogja azokat részesíteni. 

* A tiszai evangélikus egyházkerületből. A folyó 
évi közgyűlésen felolvasott püspöki jelentésben következő 
feltűnő passzus fordul elő: »S végül nem hagyhatom fel-
említés nélkül azt a fájdalmas tényt, hogy a honnan eddig 
szegény egyházainkra a bölcs és jóságos király magán-
pénztárából bőven sugárzott a fejedelmi kegy és adomány, 
onnan a lefolyt év alatt a folyamodók egyike sem része-



síttetett segélyben, sőt a folyamodványok mindannyija. 
Murány, Rima-Zsaluzsány, Priboj. Filefalú, Gánóc, Kladzán, 
Rásbenyék, Pétermány és Feketepatak folyamodványai eddig 
nem tapasztalt módon ridegen lettek onnan visszautasítva. 
Az ok kutatására vagy épen más következtetésre távolról 
sincs jogunk, van azonban jogunk amaz óhajnak nyilvání-
tására, vajha az emelő és buzdító fejedelmi kegy továbbra 
is sugározna egyházunk szegényeinek mély homályába.« 

* Ultramontán nyájaskodás, vagy: mire nem jó 
a Biblia? A »Magyar Állam« f. évi dec. 16-ki számában 
olvassuk a következőket: »A szabadelvű körben indítványt 
tesznek a Magyar Állam kitiltására. Ajánljuk, hogy siesse-
nek az indítványnyal, mert újévtől fogva a szabadelvű 
körnek Szent Máté ev. 7. rész 6. verse értelme szerint 
még pénzért sem adhatjuk többé lapunkat.« Az idézett 
szentirati helyen tudvalevőleg ebekről és disznókról van 
szó, melyeknek nem kell adni sem a szentet, sem a drága-
gyöngyöt. Valósággal otromba sértés lenne az idézett 
nyilatkozat, ha nem tudná mindenki, hogy az illető lap-
ban absolute lehetetlen valami szentet vagy drágagyöngyöt 
találni. 

* Az országos közoktatási tanács átalakítása 
Ráró Eötvös L. közokt. miniszter az országos közoktatási 
tanácsot f. évi dec. 1-én kelt rendeletével jelen alakjában 
a folyó év végével megszüntette s jövőre egészen más mó-
don kívánja szervezni. A rendelet a megváltoztatást követ-
kezőleg indokolja: »A közoktatási tanács jelen szervezeté-
vel, mely még adminisztratív teendőket is utal annak 
munkakörébe, egyet nem érthetek; sőt annak egyes ren-
delkezéseit a miniszteri felelősséggel sem tartom teljesen 
összeegyeztethetőnek; elhatároztam ennélfogva, hogy az 
országos közoktatási tanácsot megszabadítom a hozzá 
nem illő közigazgatási teendőktől s tisztán tanácsadó tes-
tületét alakítom át.« A közoktatási tanács december 
14-iki teljes ülésében a miniszter rendelkezését tudomásul 
véve egyhangúlag kimondta, hogy a még elintézésre váró 
ügyeket megfeszített munkássággal ez évben elintézi. A 
miniszter ama felhívására, hogy a tanács az új szerve-
zetre nézve véleményezőleg nyilatkozzék, szinten egyhan-
gúlag kijelentette, hogy e felhívásnak nem tehet eleget, 
mert az idő is rövid, meg az új szervezet irányelvei is 
homályosan vannak jelezve. Ha azonban a miniszter a 
maga szándékát részletesebben közli és bővebben kifejti, 
akkor a tanacs a felhívásnak készséggel eleget fog tenni. 

* A közép- és felsőoktatás állapota. A minisz-
teri jelentésnek második kötete is megjelent, a közép- és 
felsőoktatás 1893/94-iki állapotáról. Nemsokára részletesen 
ismertetjük, addig pedig kiemeljük belőle a következő főbb 
adatokat. A középiskolai tanulóii; száma rohamosan emel-
kedett, (1868-ban: 36.569, 1894-ben: 51.228), de annál 
kevésbbé mondható rohamosnak az iskolák szaporodása. 
Kevés iskola, kevés osztály, túlzsúfoltság és nagy tanár-
hiány! 1883-ban 103 teljes és 75 csonka középiskola volt. 
Azóta 24-et egészítettek ki. A felekezeti iskolák évi segélye 
ez idő szerint 183 ezer 458 frt s az Összes középiskolák 
költsége meghaladja a hat milliót. Összesen lh6 közép-
iskola van, ebből 153 gimnázium és 33 reáliskola. Magyar 
tanítási nyelve volt összesen 165 középiskolának 19-nek 
más volt a tanítási nyelve. Gimnáziumi tanuló volt 41.873, 
reáliskolai 9355. Anyanyelv tekintetében 35.404 veit magyar 
anyanyelvű, míg a magyarul tudók száma 46.980. A fel-
sőbb oktatásról a következő adatokat közölhetjük: A buda-
pesti egyetemen 1893/94-ben az I. félévben volt 3772, a 

II-ban 3436 hallgató. Több mint a féle a hallgatóknak 
jogász. Tanári oklevelet nyert 42, Kolozsvárit 20. össze-
sen 62. Kolozsvártt 614 hallgató volt az 1., 580 a II fél-
évben. A műegyetemen 810 hallgató volt az I., 714 a 
II. félévben. A hittani intézetekben 1629 hallgató volt; 
857 róm. kath., 162 gör. kath., 161 gör. kel., 204 helv. 
hitv., 136 ág. hitv., 9 unit., 100 izr. A jogakadémiákban 
összesen 943 hallgató volt, 59-cel több, mint tavaly. 

* A liptói ág. evang. egyházmegye dec. 10-én 
L.-Szentmiklóson Bobrovniczki László felügyelő és Kmetty 
János főesperes elnöklete alatt rendkívüli gyűlést tartott. 
Napirend előtt Kmetty főesperes hevesen kikelt a királv-
lehotai ev. iskola feloszlatása, illetve államosítása ellen s 
törvénytelen eljárásnak mondta, hogy ezt az intézkedést 
az egyházmegyének be nem jelentették. Kiszeli/ Árpád 
kir. tanácsos s tanfelügyelő ügyes beszédben felelt a fő-
esperes heveskedéseire s midőn egyrészt kijelentette, hogy 
a felekezeti iskola még eddig beszüntetve nincs, másrészt 
bebizonyította, hogy az államnak teljes jogában áll bárhol 
is iskolát nyitni. Ezután Simkovics János egyházmegyei 
jegyző fölállott s azt indítványozta, hogy a gyűlés minden 
indokolás nélkül mondja ki határozatilag, hogy a pozsonyi 
kerületi gyűlésre követeket nem küld. Ennek ellenében 
idősb Szentiványi József (götnöri). Kiszely Árpád és Vitális 
Péter, hivatkozva a zsinati törvény 87. szakasz 9. pont-
jára, azt vitatták, hogy a törvény imperativ rendelkezése 
folytán kell követeket küldeni s abbeli jogukat még a 
többséggel szemben is fentartják s kérik a kiküldendő 
követek megválasztását. Az ultrák erre hevesen zajongtak 
és azzal vádolták a magyarérzelműeket, hogy eladták az 
egyházat. Vitális Péter erre szemükre lobbantotta, hogy 
az eddigi áldatlan állapotoknak csakis ők az okai, vala-
mint annak is, hogy a kerületek újjászervezését, ily roha-
mosan kellett keresztül vinni, mert ők voltak azok, a kik 
a tavalyi liptószentmiklósi egyházkerületi ülésen méltá-
nyosságot, igazságot lábbal tiporva törvénytelen határoza-
tokat akartak hozni, a mi miatt akkor a gyűlést föl is 
kellett oszlatni. Ily viselkedésükkel az autonomiát is veszé-
lyeztetni fogják. Ezekre az őszinte szavakra a panszlavok 
ropDant lármával feleltek; egyik része »ki vele* kiáltáso-
kat hallatott; mások meg azt kiabálták, hogy »tótul be-
széljen*. A zaj nőttön-nőtt; és kezdett veszedelmesen 
elfajulni, midőn Bobrovniczki elnök kénytelen volt törvénv-
adta jogánál fogva a gyűlést feloszlatni. Idősb Szentiványi 
Márton egyházkerületi felügyelő a gyűlésen történtek ha-
tása alatt hír szerint Baltik Frigyes püspökhöz beadta le-
mondását. — Elég szomorú jelenség, hogy az egyházban 
ennyire előtérbe állíttatnak a nemzetiségi és politikai te-
kintetek ! 

* Kisújszállási főgimnáziumunk és egyházunk 
köréből következő értesítést kaptunk: E lap f. é. 48. szá-
mában »Az alföldi ref. középiskolák emelkedése« címen 
megjelent czikkben foglalt azon állítással szemben, hogy 
»a m.-túri főgimnázium tanárainak száma 15, épen annyi 
mint a kisújszállásié®, a dolog tárgyi érdekében konsta-
tálom. hogy Kisújszálláson a tanszékek száma nem 15, ha-
nem 16. Ugyanis Kisújszálláson a vallás, ének és torna ki-
vételével a többi rendes tárgyakra 13 tanszék a vallás, 
ének és torna beszámításával összesen 16 tanári állás van 
szervezve s az csak esetleges dolog, hogy most az ének és 
tornatanítás egy egyén kezében van. M.-Túron az éneket és 
tornát két külön egyén tanítja s ügy megy a tanárok száma 
15-re, a mi nem mindegy. Igy a tény az, hogy Kisújszállá-
son a valláson, éneken és tornán kívül a többi rendes tár-
gyak tanítására több van egy tanszékkel, a mire, mint a gya-
korlat is igazolja, nagy szükség van úgy a tárgyak beosztása, 
mint a tanárok túlterhelésének elkerülése szempontjából. 



Téved cikkíró azon állításában is. hogy »a m.-túri főgim-
názium tanulóinak száma csaknem megháromszorozódott, 
a kisújszállásié megkétszereződött..* Mert a nevezett gim-
náziumok értesítői szerint a tanulók száma: I. M.-Túron: 
1890/9l-ben (hat oszt.) 208, 1891/92-ben (hat oszt.) 222. 
1993 94-ben (hét oszt.) 234, 1894/95-ben (nvolc oszt.) 285. 
II. Kisújszálláson: 1890/91-ben (hat oszt.) 96, 1891/92-ben 
(hat oszt.) 108, 1892/93-ban (hat oszt.) 141. 1893/94-ben 
(hét oszt.) 174, 1894/95-ben (nyolc oszt.) 190. Kisúj-
szálláson az emelkedés nagyobb arányokban történt s az 
1890/91 -diki létszám csakugyan majdnem megkétszerező-
dött. de Túron nemcsak meg nem háromszorozódott, hanem 
kétszeresen is jóval alul maradt. Kisújszállással szemben 
helyre kell igazítani a tiszántúli ev. ref. tanáregyesület 
közelebb megjelent 1894/95-diki Évkönyvében s a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület 1894. okt. 3—6. tartott gyűlé-
sének jegyzőkönyvében 402. sz. végzés mellékletében a 
175 lapon közzétett ama téves kimutatást is. hogy Kis-
újszálláson a tanárok fizetése 1400 frt lenne. Az igazság 
az, hogy az 1400 frthoz ez idő szerint még négy ízben 
50 frtos korpótlék is tartozik. Igy voltak a pályázatok is 
hirdetve, ily értelemben van szövegezve az államsegélyre 
vonatkozó szerződés is. Tehát nem áll az, a mi az utóbbi 
helyen állíttatik, hogy a tanári fizetés legjobban emelke-
dett Túron, mert e helyen — hogy egyebet ne is említ-
sünk — a korpótlék hiányzik. Végül örömmel hozzuk 
köztudomásra, hogy a kisújszállási ev. ref. egyház a f tanév 
elején nyugalomba vonult 54 éves tanítójának, Varga 
Imiének az államtól járó évi 420 frtnyi nyugdíját, tekin-
tettel hosszas és buzgó szolgálataira, önként és egyhangú-
lag 600 frtra pótolta s ezáltal a tanügy iránti áldozat-
készségének újabbi fényes tanúbizonyságát adta azon 
egyházunk, mely pár évvel ezelőtt egy veterán tanárát is 
megérdemelt nyugalomba helyezte. 

* Templomavatás Clevelandban. Amerikai ma-
gyar ref. hitfeleink szép ünnepet ültek nov. 25-én Cleve-
landban, Ohió államban. Négy év óta egy angol templom-
ban tartották az istentiszteletet, most fölépítették gyönyörű 
góth stylben fényes berendezéssel a magyai ref. templomot 
Clevelandban. E templomnak volt ünnepélyes fölavatása 
nov. 25-én. Kilenc órakor már a templom zsúfolásig meg-
telt, legnagyobbrészt magyarokkal, de számos idegen ajkú 
és felekezetű városi lakosokkal is. Kilenckor vonultak be 
a meghívott számos magyar egyletek, a reform, egylet, 
Kossuth, Deák, Batthyány, Zrinyi. stb. egyletek férfi és 
női osztályaikkal, jelvényesen, zászlókkal s zenekisérettel. 
Az ünnepély sorrendje következő volt: Gyülekezeti ének 
és kántus után föllépett az egyház új lelkésze. FLarsányi 
Sándor s buzgó fohász után fölvette a szent leckét. Ezután 
a kántus énekelvén, a volt lelkész Jurányi Gusztáv lépett 
a szószékre, megható imát mondva. Ismét karének követ-
kezett. melyet követett az ünnepi szónok: Ferenczy F. 
pittsburgi magyar ref. lelkész hatásos beszéde; a beszéd 
után úrvacsorát osztott Harsányi S. lelkész, ennek végezté-
vel pedig szintén Ő esketett egy áttért párt. A délutáni 
istentiszteleten fél 4-kor ismét zsúfolásig megtelt a tem-
plom. A perselypénz e két istentiszteleten 54 dollár és 
75 cent volt, a mi magyar értékben 135 frt 80 kr. A 
templomtelekre szükségeltető összeget, mintegy 5000 frtot, 
magok a ref. hívek adták össze, míg a fölépítési költsége-
ket nagyobb részben a testvér angol és német ref. egy-
házak adományoztak, úgy hogy kölcsönképen alig 4000 frtot 
kellett fölvennie az egyháznak. Mindenesetre élénk tanú-
jele ez egyfelől a hívek áldozatkészségének, másrészt meg 
a testvérgyülekezetek s hitsorsosok szeretetének, mely le-
hetővé tette, hogy e kivetett kisded magyar Izrael felépít-

hesse Sionját, az első magyar ref. templomot Cleveland 
városában! 

* Gyászrovat Kolozsvári Károly ugra-csapói ev. 
ref lelkész f. hó 12-én élete 58-ik évében rövid szen-
vedés után bevégezte földi életét. Özvegye, elaggott özv. 
édes anyja, öt kiskorú árvája gyászolják váratlan halálát. 
A csapói s pár év óta az egyesített ugra-csapói egyházat 
31 éven át gondozta. Lapunk szerkesztője unokatestvérét 
veszítette el az elhunytban. Béke hamvaira! — Száderzky 
Sámuel ev. ref. lelkész, 1849/49-iki honvéd tüzérhadnagy, 
a pusztafalui gyülekezetnek 40 évig volt hűséges pásztora, 
egy szép család feje f. hó 9-én 70 éves korában elhunyt. 
Szádeczky Lajos kolozsvári egyetemi tanár, Sz. Gyula 
budapesti ref. főgimnáziumi tanár, Sz. Béla s.-lelkész és 
tanárjelölt édes atyjukat gyászolják az elhunytban. Béke 
hamvaira! — Gróf Bánffy Miklós királyi főpohármester, 
valóságos belső titkos tanácsos, erdélyi ref. egyházkerü-
letünk főgondnoka, f. hó 18-án 94 éves korában Buda-
pesten elhunyt. Betegsége még a nyáron kezdődött, a 
mikor meghűlt és tüdőgyuladásba esett. Azóta nem tudott 
erőhöz jutni a jóságos aggastyán s olyan gyönge volt. 
hogy november hónapban leeiett a karos székéből s el-
törte jobb karját. Fia, György és hűséges szolgája ápol-
ták az elgyengült öreget, ki halála előtt Úrvacsorát kivánt, 
de mikor Szász Károly püspök odaért, az öreg gróf már el-
vesztette eszméletét. Hűlt tetemét Kolozsvárra viszik s ott 
helyezik nyugalomra a családi sírboltban. Csendes ter-
mészetű, békekedvelő ember volt, a kir. udvarnál kedvelt 
és a főúri körökben tisztelt egyéniség. Béke hamvaira! 

A D A K O Z Á S . 
A protestáns országos árvaegyletnek: A hód-

mezővásárhelyi konfirmándusok Miklovicz Lajos ref. tanító 
által 5 frt. (Ehhez járultak: Asztalos Sándor növendékei 
2 frt 74 kr., Báthory Sándor növendékei 1 frt 10 kr., 
Szász Károly növendékei 71 kr., Miklovicz Lajos növen-
dékei 24 kr., Máry Gyula növendékei 21 kr.) — A puszta-
•ujlaJci konfirmándusok Szokolay József ref. lelkész által 
1 frt 50 kr. — Vukovits József né (Szabadka) 1 frt. — 
Fejes Dániel jász-kiséri ref. lelkész gyűjtése 1 frt 90 kr. 
(Ehhez járultak: Özv. Veres Józsefné, Kis Julianna 1 frt, 
Barna Gáborné, Bak Zsófia 70 kr., N. N. 20 kr.) — A 
dunamelléki ref. egyházkerülethez tartozó egyházmegyék 
Petri Elek egyházkerületi pénztárnok által 163 frt 28 kr., 
(Ehhez járultak : Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye 15 frt 
24 kr., a kecskeméti egyházmegye 20 frt 20 kr., a pesti 
egyházmegye 50 frt 90 kr., külső-somogyi egyházmegye 
6 frt 20 kr., a solti egyházmegye 10 frt, a tolnai egyház-
megye 15 frt 72 kr., a vértesaljai egyházmegye 45 frt 2 kr.) 
Összesen: 172 frt 68 kr. 

A 46. számban kimutatott adakozás hozzászámítá-
sával jelen közlés összege: 540 frt 27 kr. 

Kiadóhivatal. 
A Nagypénteki Ref Társaságra : K. Tóth János 

(H.-Böszörmény) 1 frt. Id. Samu Sándor (Szent-Benedek) 
50 kr. Vitéz János ny. é. r. lelkész (Genve) 50 krajcár. 
Öászesen 2 frt, mely összeget mai napon Szőts Albert 
pénztárnok úrnak átadtuk. Kiadóhivatal. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S/erlies7,(ífség: 

IX. kerület, Pipa-utca ti3. szám, hová a kéziratok 
ciinzendök. 

Kiadó-liivntal : 
Hornyánszky 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. 
Elíííixeténi á r a : 

Félévre: 4 frt ~>0 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám, ára 20 kr. 

Felhívás előfizetésre. 
A 38-ik. évfolyamra hirdetünk előfizetést, nehéz idő-

ben, de nagy hivatásunkról való szilárd meggyőződéssel. 
A keresztyén élet intenzív ápolásában ma a sajtó-

nak is jelentékeny részt kell venni. Egyházaink erejét 
kemény próbára teszik az új viszonyok. Viharos tengerre 
sodortatott az egyház hajója. Résen kell lennünk, hogy 
a vihart diadalmasan kiállja. 

S ezt ki is fogja állani, ha főkormányosának, a 
Krisztusnak ereje és akarata szerint irányozzuk az egyház 
hajóját! E végből: 

Fokozott erővel ápoljuk a Krisztusi vallás-erkölcsi 
életet. Erőteljes igehirdetéssel a templomban, belterjes ne-
veléssel az iskolában, bölcs kormányzattal a tanácsterem-
ben, öntudatos eszméltetéssel a sajtóban, gondos belmisz-
szióval a társadalomban. Az egyház, melyben Krisztus lelke 
él és működik, még mindig meggyőzte a világot! 

Kettőzött munkával fejleseszük a külső egyházat, 
Jézus Krisztus eme társadalmi testét. Ennek jogi és anyagi 
életére, kulturális és társadalmi szerveire, tisztviselői és 
intézményei emelésére kiváló gondot fordítsunk, hogy a 
Krisztusi erő és lélek erőteljes intézményekben és lelkes 
munkásokban is támaszokat nyerjen. 

Szivünkbe vésve az apostol intéséi, »vegyük fel az 
Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassunk e vesze-
delmes időben és mindeneket elvégezvén, megállhassunk« 
(Ef. 6: 13.). 

Ily szellemben folytatandó munkánkhoz bizalommal 
kérjük Krisztus híveinek, lelkészeknek és világiaknak szel-
lemi és anyagi támogatását. 

A Lap előfizetési ára egész évre 9 frt, félévre 4 frt 
50 kr, negyedévre 2 frt 50 kr; csekélyebb fizetésű, neve-
zetesen IV-ed osztályú lelkészeknek egész évre 6 frt, 
félévre 3 frt. Az előfizetések a kiadóhoz küldendők (Buda-
pest, Akadémia bérháza). 

Hornyánszky Viktor, S z ő t s F a r k as , 
kiadó. felelős szerkesztő. 

A legújabban szervezett vallástanári 
állások. * 

Mindenekelőtt kijelentem,' hogy ha én Gulyás Lajos 
tisztelt kollégámnak vagyok, nem írom alá azt a pályázati 
hirdetést, hanem, mint lelkész, elkövetek mindent ennek 
a szerencsétlen indítványnak a megbuktatására, ne hogy 
én látszassam kompromittálni már az első lépésnél a 
minden oldalról hangosan sürgetett külön vallástanári 
állások szervezését s azt a nemes, evangélizáló törekvést, 
mely bensőbbé, termékenyebbé s maradandóbb hatásává 
óhajtja formálni a mainál gimnáziumi ifjaink jövendő 
valláserkölcsi nevelését. 

Nyolc osztályon keresztül vallást tanítani — egy 
embernek, igen-igen súlyos feladat volna akkor is, ha az 
egyes osztályok növendékei mind egyenlőek volnának. 
Hát még ha fontolóra veszszük azt a nagy különbséget, 
mely ennyi osztály növendékei között korra és értelmi 
fejlettségre, az alsóbb osztályok hitének, erkölcsének naiv-
ságára, érintetlen voltára s a felsőbbeknek fejlődő világ-
nézetére s már kételyektől ostromolt voltára nézve fennáll; 
ezek közt tekintélyt, fegyelmet tartani, hitet építeni, er-
kölcsöt ápolni, minden órán más-más korú növendékek 
érzelmi világába és gondolatkörébe élni bele magát annak 
a vallástanárnak: oly magas fokú paedagogiai képzettséget, 
lélekismeretet, bölcsességet, apostoli buzgóságot és atyai 
tapintatot igénylő feladat, mely — minden elfogultság 
nélkül szólva — messze fölötte áll, vagy kellene, hogy 
álljon minden más tanári foglalkozásnak. Ezt az állást 
600 frt fizetéssel, a mai megélhetési viszonyok között, meg-
teremteni nem lehet. Mert csak olyan ember fogadhatná 
el, a kit a kétségbeesés, vagy az elkeseredés űzne erre 
a pályára s az ilyen tanár munkájában nem lenne köszönet. 

De részemről épen azért, mert ezt a terhet egy 

* A folyó iskolai évre előbb Kisújszálláson, azután Mező-
Túron 600, mond hatszáz frtos fizetéssel úgynevezett vallástanári 
állást szervezett a gimnáziumot fentartó testület. Ennek hatása alatt 
még a nyár derekán a következő figyelemre méltó felszólalást kaptuk, 
mely postai kalamitás miatt csak minap jutott kezünkhöz. A cikk 
e sajnos körülmény folytán alkatomszerűségéből sokat vesztett, de 
értékéből nem. Szerit. 
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ember által megbirhatatlannak látom, a külön vallástanári 
állások szervezésének barátja nem vagyok. (T. cikkíró 
e véleményében nem osztozunk. Tapasztalat is bizonyítja, 
hogy lehet, konventi utasítás is rendeli, hogy »közép-
iskoláinkban a vallástanítás lehetőleg egy tanár kezébe 
összpontosíttassék«. Csak aztán igazán tanárt kell vele 
megbízni, nem pedig holmi 600 frtos »új existenciák«-at! 
SzerJc.) Nem első ízben adok nyilvános kifejezést emez 
erős meggyőződésből származó nézetemnek. Azért csak 
röviden mutatok reá többi okaimra. 

Én azalatt a rendszer alatt nőttem fel, a mikor a 
vallástanítást az osztálytanár teljesítette. S ezt most is 
a legokosabb eljárásnak tartom. Mert ebből két fő jó szár-
mazik. Egyik az, hogy a növendék nem szokhatja meg 
a vallást csak olyan ráadásfélének tekinteni, mely csak 
a növendékekre tartozik, de a tanár urakra nem. Kérdezze 
meg bárki a gimnáziumokba járó mai gyermekeket s rá 
fog jönni arra, hogy a hol a régi, kipróbált,, bölcs rend-
szerrel szakítottak, ott mindenütt aláhanvatlott a vallás-
tani óra és vallástudomány tekintélye s egy kategóriába 
esett a növendék előtt a rajz-, ének-, tornaórával s más 
apró-cseprő tanulni valókkal. A másik fő jó, mely a régi 
szokásból származott: a vallásos nevelésnek karöltve já-
rása a vallástanítással. Kimondhatatlan nevelő és példa-
adó hatása volt a régi rendszernek a tanítvány lelkére, 
mikor még minden tanárnak külön osztálya volt s egy 
és ugyanazon tanár ajakáról leshette el a gyermek a 
történelem nagy eseményeit, a mathematika problémáit 
s a vallás örök igéit. Ma azonban a szakrendszerrel a 
gimnáziumokban a nevelést már félig tönkre tettük; nem 
kell nekünk egyéb, csak hogy még a vallásból is szak-
tantárgyat csináljunk s hitem és meggyőződésem, hogy 
akkor aztán egészen tönkre lesz téve. Talán többet fog-
nak tudni a vallásból, mint tantárgyból, de nyilván keve-
sebbet fognak hinni. Már pedig a vallás nem tudomány, 
hanem élet, léleknek kenyere. 

Igaz, most más világ van. A régi prot. gimnáziumi 
tanárok mind theologiát végzett, sőt nagyobb részint papi 
felavatásban részesült férfiak valának. (Bár azok volná-
nak most is, bizony másképen állanánk iskoláink szelle-
mével.) De, édes Istenem, hiszen azért csak ma is pro-
testánsok volnánk talán? Nálunk nincs külön klérus és 
külön láós. Nálunk a vallás nem a papok dolga, hanem 
édes mindnyájunké, melyet hirdetni és tanítani nemcsak 
joga, de kötelessége is minden protestánsnak. 

S ha nem így van és nem így lesz, minek akkor 
nekünk az egyházi gimnázium? Erre is megfelel a kis-
újszállási hirdetés. Hogy a növendékeknek ifjúsági isteni 

» tiszteleteket lehessen tartani. Ez az új panacaea. * De 
hiszen ahhoz érteni kell, ahhoz készültség kell, mert kü-

* Theologiai akadémiákkal kapcsolatos gimnáziumokban a 
theologiai tanárokra — s a hol van. a főiskolai lelkészre — volna 
legcélszerűbben ruháztató az ifjúsági isteni tiszteletek tartása, 
pl. Pápán, Pesten, Patakon, Debrecenben, Enyeden, Pozsonyban. 
Sopronban, Eperjesen. Ezeken a helyeken tehát absolute szükség-
telen a külön gimnáziumi vallástanár. Cz. 1. 

lönben nem épülést, hanem csak megunást okozunk vele. 
Ahhoz beszédeket írni, sokat olvasni, benne nagy gya-
korlatot szerezni, hogy fogja ezt egy kezdő ember? Mert 
kezdő lesz, annyi bizonyos. S bár nincs kikötve a pályá-
zatban, hogy csupán nőtlenek pályázhatnak, azt is biz-
tosra veszem — a 600 forintos fizetés mellett — hogy 
nőtelen lesz. Az azután csak addig marad, míg családot 
alapítani nem akar s megy, mihelyt mehet. Örökös kísér-
letezés lesz ez, igen furcsa eredménynyel. 

S a tekintély, a mely ide mindenekfelett szükséges, 
honnan kerül elő? Mikor maga az elöljáróság csak felé-
nyire taksálja a vallástanárt, mint a többit. Olyan sze-
gény lesz az, mint a templom egere, s nem kell hinni, 
hogy ezt a szegény helyzetet a növendékek észre nem 
veszik s tanárjokkal is nem éreztetik. S ha ők nem, majd 
érezteti a saját lelke és a kollégák, nem készakarva, csak 
úgy önkénytelenül; a nélkül, hogy maguk is tehetné-
nek róla. 

Azért jobb lesz ezt a 600 frtos vallástanárságot 
abbahagyni. 

Mert ha egy egyházi gimnázium, melynek igazgató-
tanácsában lelkész az elnök, ennyire becsüli a vallás-
tanári állás értékét, mit várjunk akkor a nem felekezetiek-
től ? A vallást ez által magunk szállítottuk le magas 
piedestáljáról, alább a kétszerkettőnél, a hétpöttös bődé-
nél, a csigabigánál s a falon lógó Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegye térképének bemagolásánál. 

Csoda-e azért, ha az ilyen hirdetés olvasására az 
ember kompromittálva látja egyházát s megalázva érzi 
önmagában a papot. 

Czinke István. 

Egyházi ünnepeinkről. 
Felolvastatott Budapesten dec. 5-én. a 2-ik adventi estén. 

III. 

A keresztyénség második nagy ünnepköre a húsvéti 
ünnepkör, mely húshagyó keddel kezdődik és áldozócsü-
törtökig tart. Ez ünnepkört megelőzi az ú. n. farsang, mely 
vízkereszttől hamvazószerdáig terjed, s terjedelme a szerint 
kisebb vagy nagyobb, a mint húsvét korábbra vagy későbbre 
esik. A farsangot általában a tánc és vigalom időszakának 
mondhatjuk. Eredete az ókori pogány népek szokásaira 
vezethető vissza, mert az első keresztyének vallásos komoly-
sága erről mit sem tudott. Az apostoli kor hivő lelkei, ha 
talán nem is osztották az egyszeri kinai követ véleményét, 
ki azt tartotta, hogy a táncot, ezt a fáradságos munkát, 
legcélszerűbb volna a szolgákkal elvégeztetni, annyi bizo-
nyos, hogy a világias mulatságokat nem kultiválták. Az 
az erkölcsi komolyság, mely az első keresztyének gon-
dolkozását és egész életmódját jellemezte, nem tartotta az 
ember égi hivatásával összeegyeztethetőnek az olyan zajos 
vigalmakat, melyek figyelmét a mennyei javakról elterel-
ték. De a középkorban, midőn az egészséges valláserkölcsi 
élet az egyházi formalizmusban teljesen elveszett, farsang 
idején a legszertelenebb mulatságokban csapongott a féket 
vesztett jó kedv. Leghíresebb volt a velencei karnevál, de 
a többi városok sem maradtak bátra, hanem vetekedve 
igyekeztek túl tenni egymáson a bohóságokban. Ez a 



magyarázata annak, hogy azon időben Európa nagyobb 
városaiban megfordult török követ oly értelmű tudósítást 
küldött haza, hogy a keresztyének között bizonyos napo-
kon minden ember megbolondul. 

A húsvéti ünnepkörhöz tartozik már a farsang után 
következő böjti időszak, mely hamvazószerdától húsvét 
szombatjáig terjed, s 40 bojt-napot foglal magában, mivel 
Jézusról is az mondatik, hogy 40 napig böjtölt a pusztá-
ban. Sajátkép 46 nap volna a böjti időszak, de kiveendő 
a közbeeső hat vásárnap, mert e napokon nem kellett 
böjtölni. Ez időszaknak célja, hogy isteni tisztelet és bűn-
bánat által előkészítse a vallásos lelket húsvéti örömnek nap-
jára. Mi reformátusok a külső böjtre nem fektetünk oly nagy 
súlyt. Felfogásunk szerint a böjtnek csak akkor van igazi 
valláserkölcsi értéke, ha azt önként, a szívnek sugalatából 
teszszük. S ha az ember csak azért böjtöl, mert pl. péntek 
van, vagy mert az egyház úgy rendelte, akkor az a bojt 
a mi erkölcsi életünk megtisztítására, szivünk megjobbí-
tására semmi hatással nem leend. E tekintetben tartjuk 
magunkat Idvezítőnk azon utasításához, hogy »mikor böj-
töltök, ne legyetek feketített orcával, mint a képmutatók, 
kik megfeketűik orcáikat, hogy láttassanak az emberektől 
böjtölni. Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet 
és orcádat mosd meg, hogy ne láttassál az emberektől böj-
tölni, hanem a te atyádtól, a ki titkon van ; és a te atyád, 
ki titkon néz reád, megfizet neked nyilván«. Ezért mi a 
böjtöt nem tiltjuk, a minthogy Jézus sem tiltotta, de azt 
tartjuk, hogy azt hivatalosan ráparancsolni senkire sem lehet. 

A bojt utolsó vasárnapjával, virágvasárnappal kez-
dődik az ú. n. nagyhét. Ezen a nyilvános mulatságok 
tiltva voltak, s a virágvasárnapot kivéve a nagy hétnek 
minden napja legszigorúbb böjtnap volt. A virágvasárnap 
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére vonat-
kozik, de csak a VI. században kezdték ünnepelni. A 
processziókon, melyek e napon tartattak, nagy szerepet 
játszott a középkorban a szamár, mivel Jézus is szamár-
háton vonult be, mi a törököknek sok alkalmat adott a 
keresztyének kigúnyolására. E szokás később elmaradt, 
hanem annak helyébe jött a templomoknak zöld galyak-
kal való felékesítése, és mivel a legtöbb helyen olyankor 
zöld lomb még nem igen van, az ú. n. barkaszentelés 
jött divatba. 

A nagycsütörtököt már nagyon korán az úrvacsora 
szereztetésének emlékére megünnepelték, melylyel később 
összekötötték a lábmosás szertartását is, mivel Jézus is 
azon alkalommal tanítványainak lábát megmosta. A láb-
mosás szertartása a keleti egyházban még most is meg-
van. nyugaton azonban sohasem vált egyetemessé, de sok 
királyi udvarnál, s így minálunk is bevett szokássá lett. 
az alázatosságnak jelképe gyanánt, Krisztusnak azon uta-
sítása folytán: »a ki közületek legnagyobb akar lenni, 
legyen mindeneknek szolgája«. Nagy csütörtököt követi a 
nagypéntek, mely a legrégibb keresztyén ünnep, s nekünk 
reformátusoknak legnagyobb ünnepünk. Az egyházban 
korán szokásba jött, hogy e nap, melyen Krisztus éret-
tünk meghalt, a csendes magábavonulás és elmélkedés 
napjának tekintessék. Ilyenkor mellőztek minden külső 
fényt, s az isteni tiszteleten Jeremiás siralmait énekelték, 
de a kor izlése lassanként a vallásos bánat ünnepét is 
átalakította, úgy hogy mai napság a kath. egyház a gyász-
ban is legnagyobb pompát fejti ki. Mi a külsőségekre nem 
sokat adunk, de benső jelentőségénél fogva e napot leg-
nagyobbra becsüljük. Az isten kegyelmének és irgalmának 
bizonyságát látjuk Idvezítőnk halálában, mely által bűneink 
bocsánatát, s lelkünk üdvösségét nyerjük. A nagyszombat 
volt az ős keresztyén egyházban a legnagyobb böjtnap, 
mely húsvét vasárnapján reggel az első kakas szóig tar-

tott. Ez volt egyszersmind a legfőbb keresztelő nap is 
mivel a Krisztus halálára való keresztségnek különös erőt 
tulajdonítottak. Ezért e napon szentelték meg az egész 
évre való keresztelő vizet, s innen vehette eredetét az a 
szép szokás, mely ez éjszakán gyűjtött víznek nagy gyógy-
erőt tulajdonított. 

A nagyhét húsvét vasárnapjával végződött, mely 
a keresztyénség győzelmi ünnepe. E nap eseményében 
vélte felismerni a keresztyén világ Istennek sanctióját 
Idvezítőnk működésére, hogy ő valóban a bűnös emberi 
nem megváltására küldetett; ebben ismerte fel élő sym-
bolumát az ember újjászületésének a Krisztus által, az 
új erkölcsi teremtést; erre építette hitét, s azt a boldog 
reménységét, hogy a halál nem semmisíti meg teljesen az 
emberi életet, s a kik itt egymást szerették, egykor a 
mennyei boldogság honában újra látni fogják egymást. 
És hát nem így van e ? És nem így fog maradni mind 
addig, míg a vallásos hitnek egy kis szikrája él az em-
beri szívben ? Ezért a húsvét kezdettől fogva a szó valódi 
értelmében örömünnep volt a keresztyén egyházban. A 
feljövő napot örömkiáltásokkal ünnepelték. »Feltámadott 
az Ur?« — ezzel köszöntötték egymást napközben, mire 
a felelet ez volt: »bizony feltámadott!* A foglyokat — a 
gyilkosok kivételével — szabadon bocsátották, sok rab-
szolgát felszabadítottak, a megmaradt rabszolgákat pedig 
egy hétre felmentették a munka alól. Mint olyan győze-
delmi ünneppel sok kedves szokást kapcsoltak össze idő-
folytán. A tojásajándékozás pl. az egész keresztyén egy-
házban elterjedt szokás, s különösen Oroszországban nagy 
luxussal űzik. De e szokás az ős keresztyén egyházban 
még sem volt meg, s hogy vájjon pogányos eredete van-e, 
nem tudhatjuk. Különben a tojás mindig a feltámadás 
jelképe volt, mivel a látszólag élettelen héjban az életnek 
csirája rejlik, s hihetőleg innen vette eredetét ez a szokás. 
A húsvét magyar neve minden bizonynyal onnan eredt, 
hogy e nappal a böjt megszűnt és a húsevés megenged-
tetett. Ez ünnepet kezdetben a zsidó páskha-ünnephez 
kötötték, melyet a zsidók az Egyiptomból való kivonulás 
és a lealázó szolgaságból való megszabadulás emlékére 
szenteltek. A zsidóknál ezzel össze volt kötve a páskha-
bárány vacsorája is, annak emlékére, hogy Mózes könyve 

f szerint az Egyiptomból való kijövetel előtti napon bárány 
vérével kenték meg az ajtó küszöbét, hogy a 10-ik nagy 
csapás végrehajtására kiküldött halál angyala elkerülje 
házaikat. Jézus is halála előtti estve megünnepelte tanít-
ványaival a páskha-vacsorát, de annak mélyebb jelentő-
séget adott, midőn az űrvacsora szerzése által a bűn 
szolgaságából való megszabadulás ünnepévé avatta fel. 
Kezdetben ilyen értelemben ünnepelték meg ez estvét az 
első keresztyének, csakhogy ehhez hozzákapcsolták a 
Krisztus halálának és feltámadásának emlékét is. Ez volt 
első kezdete a húsvétnak, mely ezután lassanként tovább 
fejlődött, s a keresztyén egyházban az ünnep vallásos 
jelentőségére és a megünneplés módjára nézve ellentétek 
jöttek létre. így eltérő volt a szokás az ünnep idejére 
nézve is, s e felett a keresztyének hosszú időn keresztül 
igen heves vitát folytattak. Végre, midőn a húsvét ünne-
pét a zsidó páskha-ünneptől külön választották, abban 
állapodtak meg, hogy a feltámadás ünnepe mindig vasár-
nap legyen, az azt megelőző péntek pedig Krisztus halá-
lának emlékünnepe. Majd azután a felett vitatkoztak hosz-
szasan, hogy az évnek melyik vasárnapjára tegyék a fel-
támadás ünnepét, míg végre a VI. században megállapod-
tak abban, hogy a tavaszi éj napegyenlőséget vagyis március 
21-ét követő holdtölte utáni vasárnap legyen husvét-
ünnepe. E szerint a húsvét ideje változik, s március 22. 
április 25. közötti időre esik. 



Nem akarok visszaélni a tiszt, közönség türelmével, 
azért a még hátralevő ünnepekről csak néhány szóban 
legyen szabad megemlékeznem. A keresztyénség harmadik 
ünnepköre a pünkösdi ünnepkör, mely áldozócsütörtökkel 
kezdődik, s pünkösd utáni vasárnappal végződik. Ez ün-
nepkörnek általában a Krisztus által alapított istenországa 
feletti hála és öröm képezi tárgyát. 

Áldozócsütörtököt Krisztus mennybemenetelének em-
lékére szenteljük. Ott áll Jézus tanítványaival az olajfák 
hegyén, melynek aljában életének legnehezebb küzdelmeit 
harcolta meg. Most már a küzdelem megszűnt, a szen-
vedések nyomai eltűntek megdicsőült arcáról; még egy-
szer kiterjeszté karjait áldólag tanítványai felett, és azután 
felhő fogá be őt és felemelkedék tanítványai köréből, fel-
emelkedék a földnek minden fájdalma és küzdelme fölé, 
fel a mennyei magasságba, a megdicsőülésnek és tökéle-
tességnek országába. És míg a tanítványok szemeiket az 
égre függesztve, a lelkesedéstől ittasan néznek vala utána, 
s mennyei szózat hallatszék az égből, mely azt mondá, 
hogy e Jézus, ki felviteték titőletek a mennyországba, 
akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a meny-
nyekbe. íme, ez az elbeszélés képezi alapját az áldozó-
csütörtök ünnepének! Azonban jóllehet ez esemény ki-
egészítő részét képezi a Krisztus feltámadásában nyilvá-
nult isteni kegyelemnek, s a feltámadással elválhatlan 
összeköttetésben áll, mindazáltal csak a IV. században 
kezdték az áldozócsütörtököt megünnepelni, s egyetemes 
keresztyén ünneppé még később lett. A mennybemenetelt 
majd egészen szellemileg, majd pedig érzékiesen fogták 
fel, de az ünnep alapgondolata azért mindig az volt, hogy 
Krisztus az igazság országának királya, mely országban 
minden földi dolog átszellemül és megdicsőül. 

A pünkösd, mely a szentléleknek az apostolokra való 
kitöltetésének emlékére van szentelve, történetileg egy 
zsidó ünnepből ered. Ez eredetileg a zsidók aratási ün-
nepe volt, később pedig a 10 parancsolat kiadásának 
emlékünnepe, mely az Egyiptomból való kivonulás után 
50 nap múlva történt. A keresztyénség körében a tör-
vény helyébe lépett a szentlélek, mely az embert nem 
külső parancsok által, hanem benső szükségből kifolyólag 
jobbítja és szenteli meg. Ez a históriai összefüggés a zsidó 
és keresztyén pünkösd között. Ebben azonban a keresz-
tyénség a szentlélek kitöltetésével kapcsolatban a keresz-
tyén egyház megalapításának emlékét is ünnepli. A pün-
kösdöt különben csak a IV. században kezdték ünnepelni 
s kezdetben csak egy napon volt, mint a zsidóknál, majd 
a konstanci zsinat három napos ünneppé tette, de később 
két napossá lett. Az ünnep magyar neve pentekoste görög 
szótól származik, mely annyit tesz, hogy ötvenedik, mivel 
húsvét után az 50-ik napra esett, ép úgy, mint a zsidók-
nál, kik a páskha ünnep után 50-ik napon tartották az 
avatási ünnepöket. A pünkösd utáni vasárnap közönsé-
gesen szentháromság vasárnapjának neveztetik, melyet 
azonban csak a középkorban kezdtek ünnepelni. Ez ünnep 
célja sajátlag nem volna más, mint egy ünnepbe foglalni 
össze az egyházi évnek minden ünnepét, s abban az 
Istennek hármas munkáját, a teremtő, megtartó és meg-
szentelő erejét dicsőiteni. Minthogy azonban ez ünnep 
Krisztus megváltó munkájával szorosabb összefüggésben 
nem áll, azért kiválóbb jelentőséget sohasem nyert a ke-
resztyén egyházban. 

íme tisztelt közönség! ezek a keresztyénség legfőbb 
ünnepei. Sajnos, hogy az egyházi ünnepek iránti érzék 
ma már nagyon megtompult. Az élet egészen üzletszerűvé 
lett. Az emberek idejöket jórészben a vagyonszerzés és 
az élvezetek közt osztják meg, s ha már ünnep- vagy 
vasárnapon üzleteik után nem nézhetnek, hát egyszerűen 

csak a mulatságot keresik, s az ünnepek vallásos jelentő-
sége előttük egészen közönyös. Sőt az állam által elren-
delt munkaszünet is csak fél rendszabály, mert a vasár-
nap délelőtti munkát megengedi, s a maga hivatalnokait is 
berendeli, tehát épen azon időben, midőn a templomi isteni 
tiszteletek tartatnak. De ez nem jól van így. Az ember 
nemcsak kenyérrel él, Istennek igéjével is — mondja 
Idvezítőnk. Az ember lelki vágyait az élet legzajosabb 
mulatságai sem képesek állandóan kielégíteni. Munkaköz-
ben és az élvezetek árjában is még mindig érez lelkében 
valami vágyat, mely őt ellenállhatatlanul arra készteti, 
hogy a mindennapi élet gondjait olykor lerázza magáról, 
felemelkedjék a mennyei magasságba, a hol minden seb 
begyógyul, minden panasz elcsendesül s az életnek minden 
homályát felderíti egy szebb és vigasztalóbb világosság. 
Ezek az ünnepek jelző-oszlopok az élet utain, melyek az 
üzleti élet izgató gondjai között figyelmeztetnek minket, 
hogy necsak testünkről gondoskodjunk, hanem lelki éle-
tünkre is gondoljunk, s a földnek javairól se feledkez-
zünk meg. 

Petri Elek. 

I S K O L A Ü G Y . 

Országos egyetemes tanügyi kongresszus. 
Felhívás Magyarország tanítói s tanári egyesületeihez, 

testületeihez. 

Magyarország tanügyi körei, a tanítói és tanári egye-
sületek, testületek majdnem mindenike foglalkozott már a 
maga körében azzal, mi módon vegyenek részt a küszöbön 
álló ezredéves ünnepen. A millennium alkalmával tartandó 
gyűlések terjedelmére, jellegére és teendőire nézve a külön-
böző egyesületek, testületek a magok körében mindeddig 
végleges megállapodásra nem jutottak; mindazáltal a 
tanácskozások mindenikénél az az óhaj nyilvánult, hogy 
a magyar tanügy munkásainak a millenniumkor való 
szereplése a nemzeti ünnep arányaihoz, fényéhez, benső 
természetéhez, valamint a köznevelés ügyének országos 
fontosságához illő legyen. Ezért hova-tovább az a nézet 
tört magának utat, hogy az egyesületeknek s testületeknek, 
köröknek megszokott különálló s egymástól teljesen füg-
getlen gyűlései helyett oly tanügyi kongresszus tartassék, 
a mely az ország összes közoktatási munkásait tömörítse 
s a köznevelés ügyét nem a jelenlegi széttagoltságában; 
hanem a maga egész és egységes voltában ölelje fel. 

Egy ilyen országos és egyetemes jellegű gyűlésnek 
eszméjét, a melyet az ország számra nézve legtekintélye-
sebb tantestülete, a néptanítóság, vetett fel először, már 
több tanügyi egyesület és testület örömmel üdvözölte és 
felkarolta, s remélni lehet, hogy a többi egyesületek is 
csatlakozni fognak ahhoz, annyival inkább, mert ma már 
általános a nézet a köznevelés és oktatás munkásai között, 
hogy a közoktatás bizonyos bajainak megszüntetésére s 
egyes vitás tételeinek tisztázására inkább a közös tanács-
kozás, mint az egymástól elzárkózott egyesületek műkö-
dése által lehet hatni. Ilyenek a kisdedóvótól az egyetemig 
az egész iskolai szervezetet s a mai tanítási és nevelési 
rendszert illető ügyek, a melyek nemcsak az egyes isko-
lák működésére, hanem a családi és házi nevelésre is 
kihatnak, s a melyek csak ügy világíthatok meg teljesen, 
ha a magok egészében és egységében fogjuk fel és tár-
gyaljuk. De az egyetemes és országos körű és jellegű 
gyűlésre szükségünk van főleg azért, hogy az érintkezés 



és közös tanácskozás által legalább némileg enyhítsük a 
közöttünk meglazult testületi élet hátrányait, káros követ-
kezményeit s előkészítsük azt a szép jövőt, a mikor az 
egész tanügyi társadalmat egységes kartár si ér sülét s erő-
teljes közszellem hatja át, a mely életet és lelkesedést önt 
az egyesek, a testületek működésébe s hatékonyabbá teszi 
munkájokat. Az országos és egyetemes tanügyi kongresszus 
eszméjéhez speciális nemzeti érdek is fűződik: az együttes 
fellépéssel és határozatokkal támogatni a nemzeti irányt 
s azon eszközökről és módokról tanácskozni, a melyekkel 
a magyar nyelvnek és általában a magyar nemzeti művelt-
ségnek lényeges alkotó elemei minden iskolában s minden 
tanításnál kellőleg érvényre juttathatók s a hazai közokta-
tás intézményei mindenütt s mindenkor a magyar nemzeti 
műveltség terjesztőivé tehetők. 

Mindezeknél és még egyéb okoknál fogva, a melyek-
nek részletes elősorolása meghaladja ezen felhívás keretét, 
a magyar közoktatás egységes és egyetemes fejlődése érde-
kében közszükségnek látszik 1896-ban országos és egyete-
mes jellegű tanügyi kongresszust tartani. Ezen gyűlés elő-
készítése, sikerének biztosítása céljából azonban okvetetlen 
szükséges tanügyi életünk főtényezőinek s különösen a 
köznevelési egyesületeknek érintkezése, tervszerű együtt-
működése. Ezt óhajtjuk létesíteni, az alulírott előkészítő-
bizottság tagjai,* mindőn jelen felhívásunkkal a tanítói és 
tanári egyesületekhez, testületekhez fordulunk s vélemé-
nyüket az országos és egyetemes tanügyi kongresszusra 
nézve kikérjük. Mielőtt azonban javaslatainkat előadnék, 
tájékozás végett, szükségesnek látjuk küldetésünk eredetéről 
röviden beszámolni. 

Az országos és egyetemes tanügyi kongresszus esz-
méje először a néptanítóságot képviselő Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságában pendült meg, a mely az 
1898. évi augusztus 22-én tartott nagygyűlésén azon óhaját 
fejezte ki. hogy az ezredévi ünnepek alkalmával Magyar-
ország paedagógiai karát egyetemlegesen felölelő gyűlés 
tartassék. Majd támogatást nyert ez eszme az országos 
kiállítás közoktatási végrehajtó bizottsága részéről, a mely 
a jelen év január havában tartott gyűlésén örömmel üdvö-
zölte a csupán hazai tanférfiakra szorítkozó egyetemes 
gyűlés eszméjét, de az ügy megindítását magára a társa-
dalomra, illetve a tanférfiakra bízta. Ezen bátorításra a 
Magyarországi Tanítók Országos Bizottságának igazgató-
tanácsa jónak látta haladék nélkül megtenni a kellő lépé-
seket. A f. év március havában felhívást bocsátott ki az 
összes hazai tanügyi egyesületekhez és testületekhez a 
teendők együttes megvitatása céljából. E felhívás követ-
keztében jött létre a f. év pünkösd napján tartott érte-
kezlet, a melyen az ország minden részéből minden rendű 
tanférfiak és nők vettek részt s valamennyien lelkesedéssel 
fogadták az egyetemes gyűlés megtartására irányuló moz-
galmat s a gyűlésen megjelentek közül az alulírott elő-
készítő bizottságot küldték ki a szükséges lépések meg-
tételére. 

Az előkészítő bizottság folyó év szeptember havában 
kezdte meg tanácskozásait s részint a bizottságban, ré-
szint az egyesületekben és testületekben a következő né-
zetek merültek fel a gyűlés irányára és módozataira nézve : 

1. 1896-ban az országos kiállítás alkalmával oly 

* Az előkészítő bizottságba a prot. egyházi tanféríiak közül 
is többen beválasztattak, így Böhm Károly, Falvay Antal, Józsa 
Pál (a ref. tanítók orsz. egyesületének elnöke), Luttenberger Ágost, 
Molnár Sándor, Szőts Farkas. Vámossy Mihály stb. Ez helyesen 
is van. De sajnos, hogy oly tekintélyes tanügyi és tanügy-irodalmi 
egyesületek, minők pl. a tiszántúli ref. tanáregyesület és a sáros-
pataki irodalmi kör, nincsenek képviselve az előkészítő bizottságban. 

Szerk. 

tanügyi kongresszus tartassék. a mely magában foglalja 
Magyarország nevelőinek és oktatóinak egyetemét. 

2. A gyűlés a szabad részvétel alapján létesüljön, 
tehát abban bizonyos csekély tagsági díj lefizetése mellett 
minden a nevelés terén működő, vagy a nevelés és oktatás 
ügye iránt érdeklődő férfi és nő részt vehet. 

3. A kongresszus felöleli a közoktatási szervezet 
minden ágát, valamint az egyéni és társadalmi nevelés-
tudomány fontos tételeit. 

4. A részletes tételek megvitatására szakosztályok 
alakítandók, de az egész köznevelést átölelő ügyek a teljes 
ülésen tárgyalandók, mely a szakosztályok határozatait is 
tudomásul veszi és kihirdeti. 

5. A szakosztályok tárgyalásaik eredményét a plenum-
nak bejelentik, de a határozatok ott újabb tárgyalás alá 
nem kerülnek. 

6. A gyűlés szervezése, rendezése, tételeinek kitűzése, 
előleges megvitatása, egyszóval a gyűlés előkészítése, a 
tanügyi egyesületek és testületek közreműködésével tör-
ténjék. 

7. Az országos tanítói és tanári egyesületek évi ren-
des közgyűléseiket a kongresszus idején, illetve az azt 
megelőző vagy követő napon és Budapesten tartsák meg; 
de mivel a kongresszus előreláthatólag több napra fog 
kiterjedni, kívánatos, hogy az egyesületek gyűléseiken 
csak halaszthatatlan házi és adminisztratív ügyeiket in-
tézzék el. 

8. A kongresszus szervezetének és tárgykörének meg-
állapítása végett az 1895. év tavaszán képviseleti alapon 
országos szervező gyűlés hívandó egybe. 

A mint e javaslati pontok mutatják, az országos és 
egyetemes tanügyi kongresszust habár a szabad részvétel 
alapján, de az egyesületek és testületek támogatásával és 
közvetlen közreműködésével véljük megvalósíthatni. Ezért 
teljes tisztelettel kérjük a hazai országos tanítói és tanári, 
kisdedóvói s egyéb tanügyi egyesületeket, valamint iskolai 
testületeket: 

1. hogy eme felhívásunkat tárgyalni, a közölt javas-
latokra s főleg a 6. és 7. pontra nézve becses véleményöket 
velünk tudatni szíveskedjenek; 

2. a kongresszushoz való csatlakozás jeléül és annak 
támogatása végeit az előkészítő bizottságba néhány kép-
viselőt küldeni méltóztassanak. 

A feleletek a f. év december hó végéig az előkészít ő 
bizottság titkárságához (Nagy László, Budapest, József-
körút 85.) küldendők. 

Tisztelt Pályatársak! Megbízatásunkhoz híven ím p 
megtettük a nézetünk szerint célra vezető lépést az 1896-ban 
tartandó országos és egyetemes tanügyi kongresszus érde-
kében ; további munkánk sikere attól függ, mily buzgón 
karolják fel az ügyet a köznevelés munkásai. Az eszme 
jogosultságába vetett bizodalmunknál fogva hiszszük annak 
megvalósulását és reméljük, hogy nemzetünk valóban ré-
szesülni fog az ifjúság nevelésén fáradozók egyetértő tevé-
kenységének dicső látványában. Buzdítson minket amaz 
elődeink példája, kik magasztos kövművelődési eszméktől 
s a kartársi együttes működés gondolatától áthatva 1848-ban 
létesítették »az első egyetemes és közös magyar tanító-
gyűlés «-t s történelmi nevezetességű tanácskozásaiknál és 
hozott határozataiknál fogva maradandó emléket állítottak 
magoknak. De buzdítson bennünket az a gondolat is. hogy 
nemzetünk az ezeréves fennállás nagy ünnepe alkalmával 
szintén nem kicsinyes dolgokat, hanem nagy tettet vár 
tőlünk, a mely méltó legyen a hazai köznevelési és művelő-
dési ügy nagy történeti szerepéhez s egyúttal a hazánk 
jövőjét a végtelen időkig biztosító nagy hivatásához. Ez 



a magasztos cél lelkesítsen mindnyájunkat s tömörítse 
erőinket oly mű létrehozásában, a mely a késő korban is 
hirdesse a mai tanítói nemzedék dicsőségét! 

Kelt Budapesten, 1894. október 27-én. 
Az országos és egyetemes tanügyi kongresszust elő-

készítő bizottság nevében és megbízásából: 

Dr. Heinrich Gusztáv, 
elnök. 

Böngérfi János, 
jegyző. 

Nagy László, 
titkár. 

T Á R C A . 

Lorántffy Zsuzsanna. 
Felolvastatott az adventi esték során Budapesten, dec. 12-én. 

(Vége.) 

A drága gyöngyszemek közül, melyek Lorántffy Zs. 
összes iratait ékesítik, hadd mutassak fel még néhányat; 
talán a tisztelt hallgatók is élvezettel hallgatják, mint a 
minővel én olvastam ; hiszen mai napság úgyis oly ritkán 
nyilatkozik a világ fiai és leányai között az Úr háza 
iránti meleg szeretet, a saját felekezetünkhöz való szilárd 
ragaszkodás, egyházunk érdekeinek folyton szem előtt 
való tartása. Lorántffy Zs. vallásos tanításai szívből ered-
nek, szívhez szólnak, hallgassuk és tanuljunk belőlük. 
»Isten megszokta áldani az olyatén fiakat, kik édes atv-
joknak, anvjoknak istenes és jó rendeléseit teljesíteni igye-
keznek. Az nagy hatalmú Istenre s lelked idvességére kény-
szerítelek, édes fiam, tiszta keresztyén vallásodban légy 
buzgó és állhatatos; azt minden istenes utakon és módo-
kon előbb mozdítani igyekezzél; gyermekidet is abban 
neveljed és oktassad, kicsin koruktól fogvást Isten dol-
gainak megtanulására és az ő szent tiszteletére szoktassad. 
A kik az igaz keresztyén vallásnak követői, szeretői és 
előmozdítói, azokat szeressed, böcsüljed s abban segítsed; 
bizonyos lévén benne, hogy úgy mehetsz előre minden 
dolgaidban, békességes országiásod is úgy lészen, ha Isten-
nek tiszteletit, tiszta igaz vallásodat igyekezel promoveálni 
— előmozdítani. Végy példát édes atyádról és én rólam, 
édes anyádról. Semminek mi nem köszönhetjük, Isten 
irgalmassága után, ez világi jókban való előmenetelünket, 
hanem egyedül csak annak, hogy az Istennek tiszteletit, 
tiszta, igaz keresztyeni vallásunkat a mi erőnk és tehet-
ségünk szerint előmozdítani, oltalmazni igyekeztünk.* 

Másutt így ír: »Istenért kérem az én édes fiamat, 
minden feltett célja, életének legjobb vége legyen az, mi-
ként minden tehetségével segíthesse az Isten tiszteletit és 
ekklézsiáknak gyarapodását*. — Birtokairól intézkedvén, 
Regéc várát egyenes ágú utódainak kihalása esetén, For-
gács Istvánnak és utódainak hagyja, »úgy mindazáltal, 
hogy a keresztyén helvetika konfesszióban állhatatosak 
legyenek, abban végig megmaradjanak, s vallásukon levő 
főrendeket, az egyházi és iskolabeli tanítókat szeressék, 
böcsüljék és legelső gondjuk is az Isten dicsőségének elő-

mozdítására legyen és keresztyén helvetika vallásuknak 
terjesztésére igyekezzenek*. 

De ezen igyekezett ő is, hozzá hasonló vallásos lelkű 
férjével együtt. A pataki vár templomát ők tették ott lako-
zásuk idején nagygyá, kényelmessé; együtt énekelgették 
ebben sz. Dávid zsoltárait s a keresztyén himnusokat; 
együtt hallgatták vallásos áhítattal Prágai András és Sepsi 
Mihály udvari káplánjaik egyházi beszédeit, vasárnaponként 
kettőt, s gyakran hétköznapokon is. Hogy az isteni tisz-
telet gyakorlásában mily szorgaimasak voltak, mutatja 
férjének hozzá intézett egyik levele. »Akartuk volna igen 
— írja Rákóczy nejének — ha ma indultál volna Várad-
ról, elsőben hallgatták volna prédikációt s adtál volna 
utánad valókkal együtt hálát az Úr Istennek azbeli örök 
emlékezetre méltó kegyelmességéért. melyet ezelőtt négy 
esztendővel cselekedett velünk s veletek is (érti ez alatt 
a törökök felett N.-Szalonta vidékén aratott fényes diadalt). 
Nekünk ma Kőrösfőn igen szép prédikációnk lŐn.« 

A lelkészek és tanult emberek nagy becsületben 
állottak úgy Lorántffy Zsuzsánna, mint férje előtt, gyakori 
vendégei voltak azok asztaluknak, a vallásos és tudomá-
nyos munkák íróit díjazták, néha aránylag eléggé gazda-
gon, 50—60 frttal egy-egy munkát, sőt néha többel is, 
p. o. Alvinczi kassai lelkész részére egy ízben 500 frtot 
rendel a fejedelem kifizettetni, azok munkáit kinyomatták 
sőt hogy e részben többet tehessenek, nyomdát állítottak 
fel Patakon, később ily célra szolgált az erdélyi fejedelmi 
nyomda is. E mellett gondoskodtak arról is, hogy a ki-
nyomatott vallásos tartalmú munkák minél szélesebb kör-
ben elterjedjenek, az egyházaknak díjtalanul kiosztassanak 
s azok tulajdonaként állandóan megmaradjanak. Ékes 
tanúság erre Rákóczy egyik levelének a következő töredéke: 

»Fejérvárról Koncz András oda fog három láda 
könyvet küldeni, kettei lészen Püspök uram Postillája (egy-
házi beszédei) egyikben-egyikben 100 exemplár; ennek 
egyik ládáját számon adassad Pécsvárady uram kezében, 
parancsold meg: osztassa el ő kegyelme ajándékokon 
ezeket Buda, Kecskemét, Körös felé való, religiónkon levő 
ekklézsiákban, úgy, hogy ne az papé, hanem az falukban 
vagy városokban levő ekklézsiáé legyen, ha szintén az 
papok az szokás szerint változnának is, de a könyvek 
azoktól el ne idegenedjenek azoktól az helyektől, a hova 
rendeltetnek. Valamennél nevezetesebb faluk, városok van-
nak az hódoltságon, mindenikbe küldjön ő kegyelme, ha 
mi azoktól megmarad, az pártiumba ossza szét.« 

Sőt a vallási irodalom mezején maga Lorántffy 
Zsuzsánna is szerzett magának némi érdemet. A biblia 
gyakori olvasása közben számos szentírásbeli helyet ki-
jegyezgetett, ezeket később, bár akarata ellen, vagy leg-
alább tudta nélkül udvari papja egy a fejedelmi asztalnál 
Vásárhelyi nevű jezsuitával kezdett hitvita alkalmából 
összeállította a ref. vallás 45 hitágazata szerint, mint 
ezeknek »győzhetetlen bizonyságtételét*. 

Az egyház és iskola édes testvérek voltak egymássá 
a protestánsoknál; a ki az egyiket szerette, hű ápolója 
volt a másiknak is; a ki gyermekeiből vallásos embereket 



akart nevelni, az gondoskodott azoknak iskoláztatásáról 
is. Ezt látjuk Lorántffy Zsuzsánnánál és férjénél is. Gyer-
mekeik az első oktatást Patakon »az úrfiak szobájában« 
nyerték, kiváló, tapasztalt férfiaktól, volt első nevelőjük 
Prónay Mátyás; az elemi oktatás bevégzése után Gvula-
Fehérvárott egy udvari iskolát állítottak fel a gondos 
szülék, melyben gyermekeiket és még néhány főúri s 
nemes családból származott ifjút a nevelőn, a nagyhírű 
hittudóson és írón Keresztúri Pálon kívül a fehérvári fő-
iskola három kitűnő, németországi származású professzora: 
Bisterfeld. Alstád és Piscator oktatott. Az udvari iskola 
egyaránt el volt különítve úgy az udvartól, mint a főtano-
dától, a szellemieket illetőleg gazdagon gondoskodott a 
fejedelmi pár ezen iskoláról, de az anyagiakban, a külső-
ségekben kerültek minden fényűzést, sőt az épület talán 
nagyon is egyszerű volt, legalább az egyik úrfinak Rákóczy 
Zsigmondnak 1634. márciusában atyjához intézett levelé-
ből az tűnik ki, midőn így szól: »megdeszkázták a házat, 
mi itt szintén úgy lakunk, mint a ki nyárban az erdőn 
megyen, hogy hallja a szép madaraknak szavait, szintén 
megújul bele; a mi házunkban is szintén úgy szólnak a 
madarak, mint nyárban az erdőben, csak hogy igen sza-
kadós a mennyezeti a házunknak*. 

Az első nagyobb vizsgálat 1637. aug. közepén volt, 
mely főként hittani vizsga volt, két részszel hittani és 
hitvitázó részszel, mindenik több száz kérdést foglalt magá-
ban. Másnap — vasárnap — a gyermekek szüleik társa-
ságában felvették az úrvacsorát s a fejedelem ezen ünnep-
ről értesítvén udvari lelkészét, levelét e fohászszal zárta 
be: »Adja Isten, élhessenek Istenöknek, hazájuknak, nem-
zetüknek s maguknak e világon jóhírök terjedésére, jövendő-
ben idvességökre«. 

Három év múlva tudományosabb címezetü s fényesebb 
vizsgálatnak volt színhelye az udvari iskola, mely jó félnap 
tartott s melyen a szüléken kívül a lengyel követ egy sereg 
főúr s nagyszámú hallgatóság jelent meg. 

De nemcsak saját gyermekeik kiképeztetéséről gon-
doskodott Rákóczy és neje, de általában nagy gondot for-
dítottak innen és túl a Királyhágón a tanügy felvirágoz-
tatására. A s.-pataki iskolát már 1621. megnagyobbították, 
1637. újra tataroztatták a romladozásokat, ez iskola később 
is közös büszkeségük volt, s éber gondoskodásuk tárgya. 
Emelték, gyarapították, elláták kitűnő tanárokkal, segélyez-
ték az iskola növendékeit, majd a jelesebb tanulókat német 
s angol egyetemeken taníttották. igyekeztek magok körül 
tanárokból és lelkészekből egy oly nemzedéket nevelni, kik 
élő szóval és írásaikkal támaszai legyenek a hitnek és 
tudománynak. Hogy mennyit áldoztak egyházi és iskolai 
célokra, legyen elég csak a következőket felemlítenünk. 
A pataki iskolához édesgették tanárúi a világhírű tudóst 
Comenius Jánost, mintegy 6000 frt fizetéssel, a mai pénz-
értéket véve; ők fedezték ezen kívül Patakon három 
tanárnak, három segédtanárnak, az ifjúsági tápintézetnek, 
a két városi lelkésznek fizetését s költségeit. Fizették rész-
ben vagy egészben a négy újhelyi, a presaji, a gávai, a 
munkácsi, a lednicei református lelkészeket; kórházakat 

tartottak Borsiban, Munkácson, iskolát [Jjhelyen; fizették 
udvari lelkészeiket. 

E mellett Lorántffy Zsuzsánna végrendeletében meg-
hagyta, hogy az ő halála idején a mely állapotban lesz-
nek a jószágabeli ekklézsiák és iskolák, de kiváltképen 
a pataki iskola, fia és ennek maradéki is azon állapotban 
tartsák meg őket; a prédikátoroknak, mestereknek és 
deákoknak elrendelt jótéteményeiket fogyatkozás nélkül 
megadják. Legyen a pataki iskolában annyi akadémikus 
mester és classikus praeceptor. mennyit a szükség kiván. 
Azon kívül taníttasson fia évenként két-két deákot külföldi 
egyetemeken, hogy mesterekből a skola soha meg ne 
fogyatkozzék; sőt a dunamelléki ekklézsiákban is gondos-
kodhassanak mesterekről, tudván azt, hogy azok magoktól 
elégtelenek deákok taníttatására. Mily nemes, mily fent-
költ gondolkozás, mily messzire elható gondoskodás! 

A mely családban az Isten félelme lakozik, a hol 
a férj és nő szivének zománcát az igazi vallásosság ké-
pezi, hol mindegyiknek főtörekvését az »istenes cseleke-
detek* művelése képezi, ott mondanunk sem kell, hogy 
a családi élet kötelékeit a gyengédség, a szeretet, a hűség 
képezi. A férj »édes szivének* nevezi nejét, ez viszont a 
»kegyelmed édes uram* megszólítást használja. Leve-
leikben rendesen előfordul az ilyesféle kifejezés: »Istennek 
halákaí adok édesem, hogy egészségben vagytok, írásodat 
édesem bizony nem bánom, hanem inkább busulásodat 
sajnálom«. Ha a férj távol, mulatságon vagy vadászaton 
van is, pillanatra sem feledkezik meg nejéről. Ma ebéd 
után — írja egyik levelében — fogattam 60 nyulat, három 
őzet, 15 fácánt; ím tizet — édesem —szépeket küldtem, 
adja Isten egészséggel elkeltened*. Ismét máskor: A ke-
csegét meghozták édesem, kit kedvesen vöttem. Ez este 
is hat fácánt kü)dtem«. Ismét máskor: »Úgy reménylem 
édesem az kilenc fácánt megvitték eddig; ím most is 
küldtem narancsot nro 80, apró citromot nro 264, öre-
get nro 40. Adja az Úr Isten egészséggel elköltenetek 
mindezeket*. Nagy gyönyörűségét találta Lorántffy Zsu-
zsánna a szép kertekben, különösen a sárospatakiban, 
melyben legboldogabb napjait töltötte; ezért férje, ha 
Patakra ment, azonnal felkereste a kertet, s tudósítá 
nejét, hogy »házadat, kertedet ugyan tegnap megjártam*. 
Másszor meghagyja munkácsi tiszttartójának: »az gazd-
asszony ha miből parancsol, azt magunkénál is inkább 
beigyekezzél teljesíteni, bizony könnyebben szenvedem, ha 
az mi parancsolatunk múlik el, mint az övé«. 

De viszont Lorántffy Zsuzsánna is a legnagyobb 
gyöngédséggel viszonozta férje szeretetét, gondoskodott 
ételben, italban, ruházatban mind arról, mi férje előtt 
kedves volt; áldá Istent ha férje leveléből annak egész-
sége felől értesült, imádkozott, ha férje betegeskedetti 
kérte, hagyjon fel a munkálkodással, az írással, mely ren-
desen éjjelei egy részét is igénybe vette; vagy ha mégis 
nem akart az írással felhagyni, jó viaszgyertyát csinál-
tatott és küldött utánna, mert »ide kint nem tudtak oly 
jókat, készíteni, mint Fehérvárott*. Hadjáratok alkalmával 
ő küldött férje után alkalmas lovakat, ő készíttetett lőport, 



golyót, egyenruhákat, ő gondoskodott újabb csapatok be-
szerzéséről, a hadi foglyok elhelyezéséről, ezen kívül ilyen-
kor vezette az összes urodalmak gazdasági ügyeit; ő érte-
sítette férjét melyik uradalomban mennyit vetettek, mennyit 
arattak be, melyik urodalom mennyit jövedelmezett. Gazd-
asszonyi gondossága kiterjedt még az apróbb dolgokra is. 
A gazdatisztek által hozzá intézett levelekben értesíteni 
kellett őt, hogy mennyire vannak a lenáztatással és tilo-
lással, vásznat is mennyit, hány singet és hány véget 
szövettek; ő maga is tartott takácsokat, kikkel a fonalakat 
megszövette, fizetvén egy sing vászonért hat pénzt vagyis 
21/2 krt. 

Midőn e fejedelmi nőnek, hazai egünk e fényesen 
tündökölt napjának pályafutását rajzoljuk, meg kellene 
emlékeznünk azon néha ritka, de néha nagyon is sötét 
fellegekről, melyek időnként boldogsága egére borultak, 
meg kellene említeni különösen azon zivatarokat, melyek 
között azon fényes nap leáldozott. De most elég legyen 
csak annyit mondanunk, hogy a kitől elfogadta a jót, 
attól elfogadta alázattal, a vallásosság által megedzett 
lélekkel a rosszat is. Nagy jellem volt a szerencsés körül-
mények között, de nem kisebb a reá, családjára, hazájára 
nehezült súlyos csapásokkal szemben. 

Igen súlyos csapásokkal szemben, mert hogy egyik 
életírójának s hazánk egyik kiváló történetírójának — 
Szilágyi Sándornak — szavaival végezzük beszédünket, 
azon idők legnagyobb és leghatalmasabb magyar asszonya 
végnapjaiban bánatosan, szerencsétlenül szállt sírba. »A 
vár, melyben lakott, rom. a kert, melyet szeretettel ápolt, 
puszta, a sírbolt, mely hamvait fedé, zsákmánynyá lett. 
Koporsója kiraboltatott, hamvai szétszórattak. De művét 
nem ölhette meg kegyeletlen kéz, mint lerontá várát; szel-
lemét nem irthatta ki, mint szétszórá hamvait. A ki 
eszmékért él és harcol, a ki a szabadság ügyének szolgá-
latot tesz, üljön biboron. vagy legyen günyhó lakosa, annak 
nemét megőrzi a hála s emlékezet, művét fentartja az idő*. 

Igy őrzé meg Lorántffy Zsuzsánna nevét a nép kegye-
lete, így támasztá fel mtivét az idő. Oh fényes név! óh 
áldott emlék! lelkesítsd még soká még hosszú során át 
a századoknak a magyar haza asszonyait, hogy vallásos-
ságban, egyszerűségben, háziasságban, családiasságban s 
áldozatkészségben, jótékonyságban, hazaszeretetben, élete-
det, példádat válaszszák követendő mintául! 

Farkas József. 

B E L F Ö L D . 

Ultramontán dolgok. 
IV. 

A muszka kormány jól fizetett ágenseket tart, vagy 
egyes befolyásosabb egyéneket vásárol és veszteget meg 
a szomszédos idegen államokban, a kik azután nyilt és 
titkos utakon is kötelesek az ő különleges érdekeit pénzért 
szolgálni, habár azok hazájuk érdekeivel sokszor a leg-
élesebben ellenkeznek.^Nemcsak az apróbb keleti álla-

mokban. de mi nálunk is voltak s lehetnek ma is ilyen 
titkos ágensek, mint ezt az alig pár év előtt nagy port 
vert Dobrzánszky udvari tanácsos esete is bizonyítja. Azt 
is megírták a bölcsek: Salamon és Ben Akiba, hogy »e 
földön a nap alatt semmi új dolog nincsen!* 

Nos! A muszka kormány emez aknamunkáját három-
száz évvel ezelőtt lép oly hűségesen követte a spanyol kor-
mány is, mely Franciaországban, Hollandiában és Angliá-
ban is sok egyéneket vásárolt és vesztegetett meg úgy az 
egyházi, mint a világi rendből, a kik azután a spanyol 
kormányok önző politikai érdekeit mozdíták elő a vallás 
örve alatt, és sokszor hazájuk ellen is conspirálva, azt 
nem egyszer bajba és veszélybe sodorták. Brizard több-
ször idézett művében egész indignálódva beszéli el, hogy 
ezek a spanyolok »mily művészek voltak a megvesztege-
tésben. Az indiánoktól kicsikart aranyok csak úgy özön-
löttek Franciaországba. A papok majd mind a spanyolok 
zsoldjaiban állottak. Franciaországban minden megvásárol-
ható aljas egyén titkon és nyíltan is az ö szolgálatukba 
szegődött.« stb. (»Szent Bertalan-éj* 27. 1.) 

Ennek a nem a legjobb hírben álló spanyol udvar-
nak hazánkban is voltak ily bérenc szolgái. Ilyenek vol-
tak: Forgách Ferenc a primás, s testvére a katholizált 
Zsigmond nádor is. Az előbbi 3000 spanyol aranyból 
(4500 magyar forint) álló évdíjat élvezett III. Fülöptől. 
S ilyen fizetett szolgája volt ennek a hírhedt spanyol 
udvarnak — horribile dictu — a híres hazafi, nagy Páz-
mány Péter is, a ki hasonlókép 3000 drb aranyat húzott 
IV. Fülöp spanyol királytól hű szolgálatai jutalmáúl! 
Fraknói ezt az épen nem nagy hazafiságra valló tényt 
ekkép mentegeti : »A spanyol királyok, hogy fentartsák 
birodalmuknak V. Károly által megalapított hatalmát, és 
politikai célzataiknak az európai udvaroknál érvényt sze-
rezzenek,: a diplomatia rendes eszközei mellett nem mu-
lasztották el fölhasználni a kincseket is, melyeket az új 
világ bányáiból nyertek. Tekintélyes államférfiakat, hír-
neves hadvezéreket, és befolyásos főpapokat jelentékeny 
évdijak által szoktak volt lekötelezni. Sőt Németország 
kisebb souverainjei is (?) megtiszteltetésnek tekintették, ha 
a spanyol udvar jóakaratának tényleges bizonyítványaiban. 
részesülhettek!* (Pázmán P. II. k. 177. 1.). 

Mi pedig az ily Dobrzánszky-féle esetre csak azt 
mondjuk, hogy: »0 tempóra! 0 móres!« 

Pápás atyánkfiai rendesen azzal szoktak dicsekedni, 
hogy hazánkban az ő vallásuk a legrégibb. Pedig nagyon 
tévednek. Mert e hazában a keresztyénség első terjesztői 
nem római katholikusok. de konstantinápolyi görögök vol-
tak. S a görög vallásnak a hívei voltak többségben első 
királyaink alatt, majdnem Szt László idejéig. Erre mutat 
a nép ajkán felmaradt ama régi elnevezés is, a mely a 
görög vallás híveit még ma is többnyire »ó-hitűek«-nek 
nevezi, a mint ezt Horváth Mihály is megemlíti nagy tör-
téneti művében. Talán erre gondolhatott a jó Román 
Miron is, a midőn a főrendiház közelebbi ülése alkalmá-
val olyan neki buzdult hévvel követelte felekezete szá-
mára az elsőséget. Hát ezt a gradatiót mi is látjuk a 
vallások között. S ha az óhitről a róm. katholikusra való 
átmenetel egyes történetíróink szerint haladást jelez nem-
zetünk életében, ez a haladás még nagyobb s még foko-
zottabb, a midőn a nemzet javarésze a szintén elavult 
római katholicismustól a szabadság és felvilágosodás val-
lásához, a protestantizmushoz pártolt át. 

A szent atyáról zarándokok útján olykor-olykor 
mulatságos események híre is kiszivárog a Vatikánból 
Igy a »Correspondence de Orient* írt le nem rég egy 
ilyen mulatságos eseményt a spanyol zarándokok fogadta-
tásáról. E szerint: »A zarándokok nemcsak süvegeket, 



függönyöket és más a ceremóniákhoz tartozó dolgokat 
vittek a szent atya elé, hogy főpapi áldását kérjék rájok, 
hanem ruhákat, esernyőket, sőt állatokat is! Az egyik 
csoport szalagokkal felcifrázott kecskét vezetett elő. A pápa 
megütközött; de a küldöttség vezetője, egy spanyol érsek 
előlépett, s előadta, hogy ennek a kecskének az lesz a 
rendeltetése, hogy egy beteg gyermeket tápláljon a tejével; 
s XIII. Leó megáldotta. Más zarándokok kutyát hoztak. 
Most egy másik érsek lépett elő, s megmagyarázta, hogy 
ez a kutya a híres andalúziai fajból származik, és ha 
megnyeri a pápai áldást, úgy az andalúziai nyájak biz-
tosítva lesznek a farkasok elöl! Ámde az érsek véletlenül 
rálépett a buldog farkára, mely azonnal beleharapott az 
érsek bokájába. S a zarándokok meg akarták lvnchelni!« 

Igazán, midőn a XIX. század végén egy művelt em-
ber ilyeket hall és olvas, nem tudja, hogy vájjon nevessen 
vagy bosszankodjék-e, a szellemi bárgyúság ily kóros 
tünetei fölött? 

Az »Egyetértés«-ben nem rég egy névtelen író az 
öngyilkosok statisztikájával foglalkozott, vallásfelekezeti 
szempontból. Azt írja, hogy »a túlnyomóan katholikusok-
tól lakott vidékeken kisebb az öngyilkosok száma, mint 
azokon a helyeken, hol a protestánsok vannak túlsúly-
ban*. Igy p. o. a porosz statisztikák adatai szerint Boroszló-
ban, melynek lakói túlnyomó számban katholikusok, az 
öngyilkosságok száma úgy aránylik a népesség számához, 
hogy 100 ezer emberre jut 18 öngyilkosság, addig a kö-
rülte levő, főleg protestánsoktól lakott helyiségekben 100 ezer-
lakosra már 30 öngyilkos jut. Szászországban, hol a lako-
sok 97 százaléka, Hessenben, hol a lakosok 67 százaléka 
evangélikus, szintén 30 öngyilkosság esik 100 ezer em-
berre. Baden nagyhercegségben pedig csak 20. 

»Hogy az öngyilkosok számának ezen változását 
csakugyan és kizárólag egyfelől a kath. vallás szigorú 
dogmáinak, másfelől a protestantizmus több kétséget meg-
tűrő világnézetének kell-e tulajdonítanunk, arról nem lehet 
vitatkozni. Annyi tény, hogy a protestánsok nagyobb juta-
lékkal járulnak évenként az öngyilkosok számának a 
növeléséhez« stb. 

Hát biz' ez elég szomorú, hogy ha így van. De itt 
azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy a gyilkosok és gonosz-
tevők statisztikája pedig minden államban ép ellenkezőt 
mutat, s itt egészen a mi előnyünkre billen a mérleg. 

Különben a statisztika a valószínűség tudománya, 
melynek adatai néha kételyeket is támasztanak megbíz-
hatóságuk felől a laikus, ahhoz nem értő emberekben. 

Igy Abaújmegye kir. tanfelügyelője (a ki a megyei 
lapok támadásaira a »Magyar Állam «-ban szokott nyilat-
kozni), pár év előtti tanügyi jelentésében olyan statisztikai 
adatokat közölt az akkori »Kassai Szemle« szerint, a 
mely nem egy emberben támasztott kételyeket, annak a 
megbízhatósága felől. 

E szerint Abaúj-Tornamegyében iskolába nem jár: 
a) A római katholikusok közül 
b) A görög katholikusok » 
c) A reformátusok » 
d) Az ág. h. evangélikusok » 
é) S az izraeliták » 

18-4% 
2 2 5 % 
19-5% 
25-6% 
4 2 2 % . 

E szerint tehát a tanügyi viszonyok a legjobbak e 
megyében a róm. katholikusoknál, s a legrosszabbak a 
zsidóknál és az evangélikusoknál! Ehhez a statisztikához 
bizony igen sok kétely fér! 

Börnének, a németek szellemes írójának azért tetszik 
oly igen a kath. vallás, mert az szerinte »nem egyéb, mint 
a régi görög és római pogányság, melynek csupán a 
formája változott*. »Bor ez az elnyomott emberiségnek, 

hogy: »Ott csökken a szabadság, a hol a 

a mely által búját elfeledi; s tej a gyengébb emberi lelkek-
nek*. »A kath. vallás soha meg nem zavarja az ember 
örömét. Nincs ennél vígabb valami / Egy kath. gonosztevő 
szivét soha nem marcangolja szét a bánat, mert ott min-
den bűn megbocsátásra talál. De a polgári szabadság a 
kath. vallással soha meg nem férhet/« (Börne >Nach-
gelassene Schriften* i. köt. 290 1.). Bizony kevés szóban 
sok igazságot mond el a szellemes író. Az utolsó pontról 
pedig egy másik mély gondolkozó — Toqueville is úgy 
nyilatkozik 
katholicismus növekszik! 

Pár év előtt megyénk egyik kisebb városkájában, 
mulatság alkalmával, egy nagyobb víg kompánia jött össze. 
Ott volt többek között a víg kedélyéről és tréfáiról messze 
ismeretes . . . kanonok is. A poharazás mellett csakhamar 
megeredt a jókedv. Mindenki a nagyságos kanonok urat 
hallgatta, a ki különösen az ügyvédeket szemelte ki ez 
alkalommal szellemes gúnvjai céltáblája gyanánt; s többek 
között azt is elmondá, hogy a mai napság a legkényel-
mesebb és legkönnyebb pályák egyike az ügyvédség. 

Sokáig hallgatta ezt türelmesen egy a társaságban 
jelen volt kálvinista ügyvéd is, a ki végül felemelkedve 
imígy szólt: »Én pedig azt mondom, hogy senkinek sincs 
jobb dolga e földön, mint a kath. papnak. Nincs kényel-
mesebb s dologtalanabb állás a kath. papságnál. Ha kath. 
volnék, én a fiaimat mind kath. pappá nevelném; mert 
annak könnyű és kevés teendői mellett sok a fizetése. 
Egyéb dolga sincs, minthogy a templomban a könyvből 
leolvassa a misét. Az oltár elé áll, s ott jobbra hajlik, 
balra hajlik, előre hajlik és hátra hajlik. Kezébe veszi a 
füstölőt, s azzal jobbra füstöl, balra füstöl, elől füstöl, 
hátul füstöl; s ezen kívül alig van más teendője a tem-
plomban«. A kanonok űr ezek utan egeszen békét hagyott 
az ügyvédeknek. 

Van a művelt emberek közt egy elterjedt s erősen 
terjedő conventionalis köszöntésmód, melyet a közéletben 
mindnyájan — habár nem épen helyesen — széltire 
használunk, s ez az »alá' szolgája!* 

A megboldogult Vandrák, a híres tanár Eperjesen 
egykor megtiltá tanítványainak, hogy így köszönjenek. És 
ezt szerintem egészen helyesen tette; mert e köszöntésmód 
sem nem szép, sem nem magyaros. S az még hagyján 
volna, ha azt csak a művelt emberek használnák egymás 
között. De napról-napra terjed az, mint a filoxéra nem-
csak a műveltek, de a szegény egyszerű nép között is. 
Láttam én már szegény mezítlábas paraszt gyermekeket 
is, a kik ezzel a köszöntéssel éltek. S megvallom, hogy 
akkor e köszöntés rám nézve egészen szokatlan, nevetsé-
ges és visszataszító hatást gyakorolt. 

Most, a midőn sok vajúdás után városunkban is az 
összes felekezeti iskolák beszüntetésével nemsokára állami 
iskola fog létesülni; egyik vidéki tapasztaltabb ref. lelkész-
kollegám és barátom arra figyelmeztetett, hogy majd az 
állami iskola felállításakor meg ne felejtkezzünk a köszön-
tésmódról sem, mivel esetleg könnyen megeshetik, hogy 
egy új kath. tanító vezetése alatt, a nagyobb számú kath. 
gyermekek kedveért majd a mieink is »Dicsértessék<-el 
fognak köszöntgetni. S erről egy érdekes történetet mon-
dott el. 

^Néhány év előtt s . . . i pap voltam — úgy mond — 
a hol hasonlólag állami iskolát létesítettek. A községben 
két nagyobb felekezet volt: a ref. és a katholikus. Midőn 
az iskola megnyílt, szóba jött a köszöntésmód is. A katho-
likusok követelték a maguk számára a »Dicsértessék«-et, 
és sehogysem voltak arra bírhatók, hogy a szerintök kál-
vinista köszöntésmódot, a »jónapot« vagy >jóestvét« elfogad-
ják. A két felekezet hívei nem tudtak egymással megegyezni. 



Ekkor én kisegítőül amaz expedienst ajánlottam, hogy ne 
legyen hát sem az egyik, sem a másik köszöntési mód; 
hanem az összes gyermekek egyedül azt a köszöntést hasz-
nálják, hogy »alá' szolgája!* S ebben azután a versengő 
felek egészen megnyugodtak. S most már ha az s . . . i 
államiskolás parasztgyermekek kijönnek az iskolából, uni 
sono az a köszöntésmód hangzik ajkaikról, hogy »alá' 
szolgája!* 

S most már én ís azt mondom, hogy »alá' szol-
gája ! * 

Abaúj-Szántó. Czékus László. 

K Ü L F Ö L D . 
A clevelandi ref. magyarság ünnepe. 

Elnyomva és elszórva idegen népek, idegen nemze-
tek és felekezetek tömkelegében él egy paránvka magyar-
ság a yankék egyik hatalmas metropolisában, Clevelandban. 
A város óriási lakosságát tekintve elenyésző szám, a ki-
vándorlott magyarság számaránya. Mintegy 500,000-et 
számláló lakosság között 5000-nyi magyarság él. Legin-
kább van képviselve Borsod-, Hont-, Zemplénmegye s álta-
lában a felvidék. Göncről, a protestáns irodalomban mint 
bibliafordító oly kitűnő nevet szerzett Károli Gáspár szülő-
helyéről több száz tősgyökeres vastagnyakú kálvinista 
polgár van, kik e messze idegenben sem tagadták meg 
evangéliumi reformált szent vallásukhoz való ragaszko-
dásukat. 

Számos virágzó magyar egyesületeket is alakítottak, 
melyeknek hivatása az, hogy az óriási város lakossságá-
hoz képest alig számba vehető parányka magyarságot 
minél erősebben összetömörítsék, az egyes tagokban a 
testvéri szeretetet, az összetartozóság nemes érzelmét táp-
lálják, növeljék s ekkép a magyar elemet nemzetiségében 
s vallásában fentartsák. Ez egyletek némelyike (van talán 
14!) saját házzal, nagy tartalékalappal, könyvtárral ren-
delkezik, s tagjait segélyezi, megbetegedés esetén pedig 
ingyen látja el őket orvossal s gyógyszerekkel. A magyar 
elemnek itt szorosan össze kell tartania, hogy közösen 
munkálhassa egymás boldogulásának eszméjét. A letele-
pedettt magyarság létérdekéi veszélyeztető dolog volna, 
ha közöttük egyenetlenkedés vagy gyűlölködés ütne ki. 
Jól tudja ezt itt minden magyar ember, épen azért min-
denki Örül, ha a magyarság közös boldogulását munkáló 
valamely egyesületnek megalakulásáról vesz tudomást. 
Minden eddigi társulati s egyleti szervezkedéseket messze 
felül mult az arányok nagyságát s a lelkesültség és buz-
góság impozáns voltát tekintve a magyar ref. egyház meg-
alakulása 1891-ben. 

Mostoha idők, szomorú kereseti viszonyok között, 
s a beállott roppant nemzetgazdasági váltságok által elő-
idézett munkanélküli időszakban érezték az emberek leg-
jobban az idők járását egyedül igazgató hatalmas Istenhez 
való járulásnak szükségességét, Talán ha jólét vette volna 
körül a magyarokat, meg is feledkeztek volna a hálaadás 
oltárjának fölépítéséről. Évek óta epedő vágy és sóvárgás 

alakjában élt buzgó és hithű emberek szivében a forró 
óhaj: vajha saját nyelvünkön imádhatnánk magyar ref. 
templomban a magyarok megtartó Istenét! 

S ime, mily rövid idő, négy év alatt már készen 
is áll az egész mű. A megizmosodott egyházi érzület szi-
lárd épületet emelt Isten dicsőségének hirdetésére, azon 
a romolhatlan fundamentomon. mely a Jézus Krisztus. 
Most már, a hithűségnek, az evangéliumi ref. szent val-
lásunkhoz való törhetlen ragaszkodásnak s áldozatkész-
ségnek fényes tanúbizonysága, a sugár gőthstvlű magyar 
ref. torony és templom ott emelkedik Cleveland egyik 
nagyforgalmú utcáján, a Madison Avenuen, hirdetve a 
hagyományos, a századok folyamán erejében meg nem 
gyöngült áldozatkészségét, s a református magyarság Isten 
félelmét. Vallása iránt való szeretetének ezen újabb jelével 
maga felé fordította a ref. magyarság nemcsak az angol 
misszió figyelmét, mely idáig is testvéri szeretetből évi 
600 dollár lelkésztartási segélyben részesíté a clevelandi 
magyar ref. egyházat, s mely ez egyház életképességét 
látva, annak fönmaradásához a legszebb reményeket fűzi, 
hanem a város nagyszámú összes protestáns egyházai-
nak, s magának az Erié egyházmegyének is, melybe az 
egyház bekebelezve lőn — érdeklődését, melynélfogva ez 
kiterjeszté fönhatóságát, egyszersmind auctoritását és tör-
vényeinek erejét magyar ref. egyházunkra is. 

A testvér német és angol egyházak részéről jövő 
segélynyújtásnak nagyon is elérkezett volt az ideje. A 
róm. katholicizmus itt óriási tevékenységet fejt ki az 
Egyesült-Államokban, a mi természetes következménye is 
ama körülménynek, hogy a protestáns vallás angolok fárad-
hatatlan tevékenysége s buzgólkodása folytán túlsúlyra 
jutott századok óta. Az angolokkal nem tud versenyezni 
a hierarchia vallása, bármennyi pénzzel rendelkezzék is. 
Cleveland 362 temploma közül alig néhány van róm. kath. 
a többi csaknem kizárólag protestáns, leszámítva természe-
tesen az elszigetelten álló kisebb felekezetek egyes templo-
mait, a melyeknek száma mindössze legfeljebb 15—20. A 
hierarchia tehát az itteni magyarság teljes absorbeálására 
fordította összes figyelmét. Nem vetett azonban számot a ref. 
magyarság hithűségének, s evangéliumi reform, szent vallá-
sunkhoz való ragaszkodásának kérdésével. A katholicismus 
erőlködéseit látva az angol misszió, segélyére jött a ref. 
magyarságnak az által, hogy nemeslelkűségtől indíttatva 
magyar lelkészséget alapított közöttük, magára vállalván 
a clevelandi magyar ref. lelkész föntartása terhének egy 
részét t. i. 600 dollárt (1500 frtot). Az ilyképen megala-
kult ref. gyülekezetet annexió útján magához csatolván, 
mintegy magába kebelezvén: lehetővé tette, hogy magyar 
ref. testvéreink őseink szent vallásának megtartattak és 
megmentettek. 

Erősödve hitéletben, izmosodva kitartásban, négy év 
alatt fölépítette e parányka magyar Izrael Isten segítségé-
vel az első magyar ref. templomot Cleveland városában. 

Idáig csak bérelt helyiségben tarthatta az istentiszte-
letet, ma már magyar templomban zeng magyar ének. Ez 
új ref. magyar templomnak nov. 25-én volt fölszentelési 



ünnepélye. A templom zsúfolásig megtelt volt Istenfélő 
hívekkel a magyarság köréből felekezeti különbség nélkül. 
Nagy számmal voltak azonban angolok, németek, különö-
sen nők. Kilenc órakor, mire a számos magyar egyletek, 
a ref.; a Kossuth-, Deák-, Bathyányi-, Zrinyi- stb. egyletek 
bevonultak férfi és női osztályaikkal, jelyényesen, dísz-
zászlókkal, zenekíséret mellett: már egyetlen állóhely sem 
volt többé a templomban. 

A meghatottság vett erőt Istennek ezen kisded csapa-
tán, midőn először zenghetett ajka magyar éneket, a 
magyarok Istenéhez, magyar templomban. Oh lélekemelő 
volt e látványt nézni és élvezni! Keresetlenül nyilvánult 
az öröm, tüntetés nélkül a meghatottság, s az arcaikról 
lepergő könyeket szégyen nélkül törölték le munkától 
durva kezeikkel az emberek. 

Hangosabban dobogott e napon minden magyar szív, 
erőteljesebben lüktetett a vér minden honfi ereiben, s 
Istent kereste e napon a gondolat egyedül! Oh bár láttá-
tok volna azt a mély és igaz megilletődést, mely erőt 
veti a híveken, midőn összehordott filléreik eredménye-
ként egy gyönyörű sugár góth ízlésű ref. tornyot és tem-
plomot láttak égfelé emelkedni! 

A barangzúgás elnémultával kezdetét vette a gyüle-
kezeti éneklés. Erőteljesen zűgott végig a szent falakon 
az első ref. magyar gyülekezet éneke: »Tebenned bíztunk 
eleitől fogva!« Ámulva hallgatták angolok és németek 
népünk intonált énekét. Ok ilyet még sohasem hallottak. 

— Van az önök énekében — mondá nekem isten-
tisztelet után egyik derék német ref. lelkész — valami 
megható, valami csodálatosan fölemelő momentum, a mit 
a mi énekeinkben hiában keresünk. 

— Hát ha még értené testvér — mondám neki. 
Nem csoda, ha népünk oly idegenkedéssel fogadja a zsol-
tárrenováló apostolok produktumait, bizony nincs ennél 
szebb ének: »Tebenned bíztunk eleitől fogva!« Karének 
után a gyülekezet új lelkésze Harsányt Sándor rövid 
fohász után szentleckét olvasott. Utána következő kar-
ének hangjai közben Jurányi G. volt lelkész lépett a szó-
székre, megható imát mondván, ő utána Ferenczy F. 
pittsburgi ref. magyar lelkész mondott beszédet, melynek 
végeztével úrvacsorai szertartást végzett Harsányi lelkész, 
ugyancsak ő esketett meg istentisztelet végeztével egy 
áttért párt is. Délutáni istentiszteleten is zsúfolásig meg-
telt volt a templom. Egyházi beszédet szintén Harsányi 
lelkész tartott. 

Az erős Isten küldje szentlelkének segítségét a nehéz 
munkában fáradozókra! Adjon előmenetelt a nemes dol-
gokban, virágoztassa föl a magyar ref. egyházat a messze 
idegenben, Cleveland városában! 

Cleveland. Ohio. 
Harsányi Sándor, 

ev. ref. misszionárius lelkész. 

* Mi is szivünkhői kivánjuk ! A gyülekezeteknek pedig, buzgó 
fiatal lelkipásztora útján, a legszívélyesebb hazafiúi és hittéstvéri 
üdvözletünket küldjük! Szeri;. 

K ü ] f ö 1 di s z e m l e . 
A porosz tartomány egyházi ágenda immár végér-

vényesen van megállapítva. Az annak végleges szövege-
zése céljából összeült egyetemes zsinat f. év okt. 27-kétől 
nov. 16-ig ülésezett Berlinben. A zsinat elnöke Zieten 
gróf volt, a ki ritka tapintatosságánál fogva kiegyenlítette 
azokat az ellentéteket, a melyek a revideált ágenda ellen 
az orthodox s az evangéliumi középpárt részéről irányul-
tak. A zsinat tagjai közül legtöbben az úgynevezett po-
sitiv unió pártjához tartoztak, míg a középpárt és az 
orthodoxia mintegy ötven tag által volt képviselve. A zsi-
nat nagy munkát végzett. Végleges revisió alá vette az 
ágenda ama tervezetét, mely a tartományi zsinatokon, 
lelkészi értekezleteken és az irodalomban pro és contra 
mult nyár óta oly élénk megvitatás tárgyát képezte. Elő-
legesen egy 27 tagból álló bizottság vette birálát alá az 
ágenda tervezete ellen irányult kifogásokat, mely bizott-
ság 14 napon át dolgozott s a melynek főbb tagjai Hese-
kiel generálsuperintendens, s Kleinart, Goltz, Köstlin és 
Beyschlag tanárok voltak. A bizottságban is meglehetős 
egyértelműség uralkodott s csakis annak tulajdonítható, 
hogy a tervezet liturgiái és dogmatikai tekintetben több 
tárgyi és alaki hibától megtisztult. Az ágenda végleges 
szövegezése ellen legfeljebb cizt 3, kifogást lehetne még 
emelni, hogy a vasár- és ünnepnapi liturgia egyszerűsí-
téséről kellőleg nem gondoskodott, s hogy nagyon is a régi 
traditiók befolyása alatt áll a fogalmazás s a tárgyi kifej-
tések terén egyaránt. Hogy az ellentétek épen az apostoli 
hitvallás érvényének tárgyalásánál voltak a legerősebbek, 
azon alig lehet csudálkozni a mai dogmatikai pártokra 
szakadt Németországban. De itt is közvetítő és evangé-
liumibb szellemű módozatot talált a zsinat annak a ke-
resztségnél s az ordinátiónál való használata tekintetében. 
Mihelyt az ágenda végleges szövegezésében elhagyja a 
sajtót, bővebben is fogjuk azt ismertetni. 

A míg az egyetemes zsinaton Berlinben a különböző 
theol. pártárnyalatok lelkészi, tanári és világi képviselői-
ben egyaránt oly szép egyetértésben munkálták az ágenda 
ügyét, valóságos modern keresztes hadjáratot intézett a 
»Kreuzzeitung« s a »Reichsbote« az egyetemi theol. tudo-
mány szabadsága ellen. Harnack, a berlini egyháztörténet-
tudós volt újból is e denunciáló természetű támadás tárgya, 
mivel állítólag egyik előadásában az apostoli hitvallásnak 
az ordinációba való fölvétele ellen nyilatkozott a maga 
ifjú hallgatói előtt. Az előadó tanár s a hallgatók közötti 
bizalmas természetű viszonynak ilyen frivol kijátszásával 
már mi e században találkoztunk Németország halle-wit-
tenbergi egyetemén, a mit Schrader, ez egyetem jelen fő-
kurátora és történetírója is méltán »az egyetem szégyen-
lapjának« nevez. Értjük Wegscheider és Gesenius taná-
roknak, e hírneves racionalista tudósoknak Berlinből az 
orthodox Hengstenberg által inspirált denunciációját, a 
minek alapját néhány egyetemi hallgató által beküldött 
kollégiumi füzet képezte. Valóságos cenzúrája ez az el-
járás az egyetemi tanszabadságnak, mely méltán hábo-
rítja föl a prot. tanári köröket Poroszországban. Ott is 
hagyta annak idején Neander, az ismert nevű egyháztör-
ténetíró Hengstenbergnek nem épen »evangéliumi Kirchen-
zeitung-ját«, ki pedig e racionalista tudósokkal épen nem 
rokonszenvezett. Harnack idézett előadását állítólag komo-
lyabb és meglett férfiak árulták el e lapoknak, a kik tehát 
az előadásba mint hospitánsok a szó teljes értelmében 
betolakodtak. 

S ugyancsak igazságtalanok a »Kreuzzeitung« s a 
»Reichsbote« vádaskodásai sőt denunciációi Meinhold és 
Grafe bonni tanárok ellen, a kik nevezett lapokban »a 
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sociáldemokratia tudományos egyengetőinek«, a »vallás és 
egyház felforgatóinak« szidalmaztatnak. Az ú. n. »bonni 
theologia« művelőinek egyike »Isten igéjét mesének« mondja, 
míg a másik állítólag »tisztességtelenül nyilatkozott az 
úrvacsoráról — megtagadván annak üdvtörténeti és isten-
tiszteleti jelentőségét« stb., a miért is fölhívja a második 
lap a rajnai konsistorium figyelmét >a hitetlen tanárokra* 
s komolyan inti a főegyházi tanácsot, hogy ezek rom-
boló hatásától meg fogja óvni az ifjúságot s a köteles-
ségükről megfeledkezett tanárokat, kötelességeikre fogja 
figyelmeztetni stb. 

Nézzük csak közelebbről, mivel is érdemelte ki e 
két bonni tanár a két lap neheztelését? 

Egy szünidei utazás alkalmával Meinhold tanár egy 
lelkészi értekezleten a pentateuch-kritikáról s általában 
az izraelita vallástörténet kezdeteiről értekezett. Elmon-
dotta, a mi Welthausen kutatásai óta csaknem általáno-
san elfogadott nézet az ó-szövetségi kritika terén, hogy 
a pentateuch nem Mózestől való, hanem egy későbbi iro-
dalomtörténeti processusnak a fejleménye; s elmondotta, 
hogy a profétia régebbi keletű, mint a ceremoniális tör-
vény stb. Eredményei ezek a nézetek olyan beható kuta-
tásoknak, a melyek a traditionális előítéleteket érzéke-
nyen érinthetik ugyan, de a keresztyén hitre egyáltalában 
nem vonatkoznak. Hogy a háborúknak történetirodalma 
is, mint minden más irodalom, egy hosszú fejlődési pro-
cessusnak az eredménye, s hogy az ó-testamentomban 
nem minden elbeszélt dolog egyszersmind história, hanem 
igen sok a monda, s még inkább a mythos körébe tar-
tozik. Mindezek oly dolgok, a melyek sok lelkészt és laikust 
kellemetlenül érinthetik, de a melyekről az akad. theol. 
tanárok, mint tudósok, mit sem tehetnek. 

Közelebbről érintik a keresztyén hitet Grafe tanár 
ama fejtegetései, a melyekkel HarnacJc, Zahn, Jülicher, 
Spitta és Haupt újabb kutatásait és nézeteit mutatta be 
egy lelkészi értekezleten az úrvacsora eredetéről. Vádolni 
ezért nevezett, tanárt már csak azért sem lehet, mivel 
egyszerűen elreferálta a kérdéses tárgyról nevezett tudó-
sok ellentétes nézeteit. Magunk is beismerjük, hogy ha 
a bonni hvpothesis valónak bizonyulna, mely szerint Jézus 
űrvacsorai szereztetése sem az ő halálára nem vonat-
kozott, sem pedig azzal valami állandó intézményt léte-
síteni nem akart, sőt inkább hogy minden csak Pál apostol 
műve, úgy az igen kellemetlenül érintené a mi keresztyén 
érzületünket. 

Mi a magunk részéről az úrvacsora legrégibb és leg-
hitelesebb tudósítását I. Kor. 1 l-ben látjuk, és Márk tudó-
sításától való eltérésre sokat nem építünk. E tekintetben 
az újabb bonni és más tudósok hypotheziseit rövid életűek-
nek tartjuk a theologiában, a melyek az úrvacsora érvényét 
és sákrámentumi jelentőséget megdönteni épen nem fogják. 
Abból azonban nem az következik, mintha a kérdésekről 
disputálni vagy azokat tudományos kritikai alapon fejte-
getni ne lehetne. Ha azokról a kérdésekről: egyezik-e 
I. Kor. 11, 23—25. űrvacsorai tudósítása Márk 1.4, 22—24. 
tudósításával ? vagy eredetiben közölte-e Pál Jézus űr-
vacsorai szereztetése cselekvőségét és jelentőségét vagy 
pedig már általa tovább fejlesztett alakban? — tudomá-
nyos theologiánkban beszélni vagy írni nem lehetne, úgy 
jobban teszsziik, ha bezárjuk theol. termeinket s a római 
csalhatatlan orákulumtól várjuk a követendő szózatot. 
Mintha a mai haladottabb történeti módszer kutatásait 
államegyházi és rendőri intézkedésekkel elnémítani lehetne! 
Az ilyen megrendszabályozott, theologia nem állana többé 
az igazság, hanem csak a tradíció szolgálatában! 

Üjabban a »Kreuzzeitung« s a »Reichsbote« némely 
orthodox betűbiróságok részéről arról is értesült, hogy a 

porosz kultuszminisztérium a jövőben büntetésből hét 
orthodox tanárt fog kinevezni a bonni theol. fakultásra, 
s már az egyetemes zsinat alkalmával is az ú. n. »Straf-
professor* képezte a magán beszélgetések tárgyát, Ilyen 
eljárást azonban Bosse vallásügyi minisztertől föl nem 
tételezhetünk, ki több ízben — így közelebbről a halle-
wittenbergi egyetem jubileumán is — hangsúlyozta az 
akad. tanszabadság jogosultságát sőt szükségességét a theo-
logiákon. Nem hiszszük tehát, hogy nevezett két lap riadó-
jára keresztes hadjáratot indítana az akad. »eretnek« 
professzorok ellen. Megtehette azt annak idején a Wöllner-
vagy Baumer-féle minisztérium, de nem való az a mai 
korba. Elvégre magában az igazságban kell meglennie az 
erőnek >a bonni theologia* legyőzésére. Az igazságérzet-
nek denunciálásra nincsen szüksége. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 

Nyílt levél a szerkesztőhöz. 
Kedves Barátom és Bajtársam! Lapod 50-ik számá-

nak nyílt terében egy »Nyilatkozat* jelent meg Brósz 
Károly és Vargha Ferenc miskolci »szaktanár oh* nevei-
vel. Egy becstelenítő irat, a mely a te engedelmeddel egy-
szerre szeretne erkölcsi halottakká tenni: engem, főmunka-
társamat és a »Sárospataki Irodalmi Kör«-t. És miért?! 
Egyszerűen azért, mert nem engedtem meg — mint szer-
kesztő — Brósz és Vargha uraknak, hogy dr. Halász 
Sándor ev. ref. leánynevelő intézeti tanár érdekében, mint 
irodalmi párbaj segédet, lapunk hasábjain prokátoroskodja-
nak. Imé halld az esetet a maga hamisítatlan valóságá-
ban és ítélj s ítéljen lapodnak t. olvasóközönsége is. 

Buza János szaktanár és főmunkatársam, az én egye-
nes felkérésemre ismertette lapunk 43. számában dr. Halász-
nak Wettstein után fordított állat- és növénytanát s ennek 
leendő bekövetkezéséről a fordítót is értesítette. A fordító 
sürgönyileg kérte az ismertetés elmaradását, de későn, 
lapunk már nyomva volt. Legott haragra gyúlt és keresett 
magához bajvívó-társakat azzal a hamis okadatolással, 
hogy nem jó az embernek »pro domo* beszélni. És talált 
is. Megtalálta a nyilatkozó szaktanár urakat, »a kiket leg-
jobb meggyőződése szerint igen jól informált«. Az infor-
mációra nagy szükségük lehetett, mert Brósz K. a polgári 
iskolánál, Vargha F. pedig — mint jó forrásból tudom — 
a róm. kath. gimnáziumban van alkalmazva s így rólunk 
sárospatakiakról s irodalmi törekvéseinkről édes-keveset 
tudhattak alaposan, lévén az egyik különben is ág. evan-
gélikus, a másik pedig r. kath. felekezetű. A jól informált 
két szaktanár csakugyan írt is aztán egy ellenbírálat-félét, 
a melyet maga a haragos fordító (!) némi igazításokkal 
s egy levél kíséretében küldött el hozzám, tudatni akarván 
velem, hogyha a tudós szakvéleményt ki nem nyomatom, 
fővárosi lapokban fognak bennünket megbélyegezni. 

A beküldött véleményt, a melyben — mint láthatod 
— a piszok-mocsokról alig lehet felismerni a szakembere-
ket, csakugyan nem nyomattam ki (ez az egy igaz van a 



nyilatkozó urak állításai közt!); de nem azért, mintha 
akár Buza barátomat, akár az irodalmi kör érdekeit akar-
tam volna védelmezni, hanem egyszerűen azért (s ezt 
tudattam is dr. H. S. úrral!); 1. Mert B. és V. uraknak, 
mint semmiképen meg nem támadottaknak, nincs joguk 
a védelemre. 2. Mert ez a »párbaj-segédes« eljárás ellen-
kezik az eddigi irodalmi szokásokkal. 8. Mert ellenkezik 
lapunk szerkesztési törvényeivel. 4. Mert végtelen és indoko-
latlan háborúságra vezet. Egyidejűleg azt is igen érthetően 
kifejeztem, hogy maga a fordító előtt nyitva vannak lapunk 
hasábjai. A fordító védekezése aztán megérkezett, de, mi-
előtt én kinyomathattam volna s mialatt én annak szerző-
jével újabb levél-váltásba bocsátkozom s őt a saját érde-
kében és lapunk színvonaláért vádiratának átdolgozására 
őszinte szívvel figyelmeztetem: az alatt Brósz és V. urak 
kitörnek ellenünk a te lapodban tudósokhoz illó könyv-
ismertetés helyett egy nyílttéri nyilatkozattal a tudomány 
fegyvereinek csattogtatása helyett rágalmazással, piszkoló-
dássdd . . . 

Hát — édes Barátom! — olvashattad lapunkból 
(51. sz.), hogy főmunkatársam és én dr. H. S. úrral már 
leszámoltunk. Ismered a tényállást magánlevelemből is, 
most tehát rajtad a sor, hogy a nyiltteres »szaktanár« 
urakat legjobb belátásod szerint érdemileg klasszifikáld. (A 
klasszifikaciót, azt hiszem, megtette maga a »Nyilatkozat*, 
melynek csak a »Nvilttér«-ben lehetett helye Szerk.) Ön-
védelemre vagy főmunkatársam s irodalmi körünk védel-
mezésére én irodalmi útonállókkal szemben nem vállal-
kozom. A sárospataki irodalmi körnek sokkal jobb neve 
van az igazi szakemberek előtt, semhogy azt két-három 
cinkos bemocskolhatná. Annak tisztessége és becsülete 
felett a kör saját törvényein kívül a tagok jó szelleme, a 
főiskola igazgató tanácsa és a tiszáninneni egyházkerület 
őrködik. Országos elismerés szól működésének tisztaságá-
ról, törekvéseinek helyességéről. (Ezt Lapunk is több ízben 
kifejezte. Szerk.) Valamit én és főmunkatársam is végez-
tünk már a prot. egyház és tanügy érdekében; annyit 
okvetlenül, hogy Brósz és Vargha urakat ezúttal és ilyen 
esetben magunk felett biroknak el nem ismerhetjük. 

Sárospatak, 1894. dec. 18. 
Szeretettel üdvözöl 

őszinte barátod 
Badácsi György, 

a »Sárospataki Lapok* szerkesztője. 

** Vegyes egyházi beszédek cím alatt újabb pre-
dikációs könyv jelent meg Lévay Lajos sárkeresztúri ref. 
lelkésztől, Lapunk régi munkatársától. A csinos kiállítású 
kötetben 19 egyházi beszéd van, egy adventi, egy kará-
csonyi, egy téli, két farsangi, egy húsvéti, egy áldozat-
csütörtöki, egy bűnbánati, négy közönséges, néhány al-
kalmi s két gyermekistenitisztelet alkalmával elmondott 
beszéd. — Lévayt tartalmas, hiterős és népszerű prédi-
kátornak ismeri közönségünk. Hiszszük, hogy vegyes egy-
házi beszédeiben is az a meleg és tanult lélek szólal meg, 
melyet eddigi prédikációiból ismerünk. Ezért, addig is, a 

míg behatóbban ismertetnők ezt az újabb kötetét, biza-
lommal ajánljuk lelkésztársaink és az érdeklődő világiak 
pártoló figyelmébe. A 208 nagv 8-adrét lapra terjedő kötet 
ára 1 frt 30 kr.. megrendelhető Budapesten, Kókai Lajos 
könyvkereskedésében. 

** A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanár-
egyesület évkönyve az 1894/95 ik évre, szerkesztette 
Elek Lajos egyesületi jegyző XlII-ik évfolyam. Debrecen, 
1894. — A tartalmas évkönyvben közölve van az egye-
sületi tagok névsora, a közgyűlés jegyzőkönyve, G ér esi 
Kálmán elnöki megnyitója, Elek Lajos jegyzői jelentése, 
a gyámintézet állása, Barkász Károly tanügyi szemléie, 
Elek Lajos jelentése az orsz. prot. tanáregyesület ügyéről. 
Bóczi Imre Olympiában című útirajza, Elek Lajos tanul-
mánya a prot. tanárok anyagi helyzetéről, az ev. ref. 
vallástanárok értekezlete és végül vegyes közlemények 
olvashatók. Az egyesület tagjainak száma 110, kiknek jó 
része a tagdíjak befizetésében nem nagy buzgóságot ta-
núsít. A gyámintézetnek 1893-ban bevétele volt a tőké-
sítés beszámításával 34,599 frt 40 kr., kiadása 1541 frt 
91 kr., előre vitele, illetőleg tőkésítése 33,057 frt 43 kr. 
Ez az egyesület anyagi életének a tükre. Szellemi életé-
ről egyfelől a fentebbi címek alatt közölt munkálatok 
tanúskodnak, másfelől meg az egyesületnek országos tanár-
egyesületté fejlesztése érdekében kifejtett törekvések. Az 
évkönyv cikkei között értékes dolgok Géresi megnyitója 
(a közgyűlés alkalmából Lapunk is közölte), Barkász tan-
ügyi szemléje, Dóczi Olvmpiája s Elek Lajosnak a prot. 
tanárok anyagi helyzetéről nagy fáradsággal összeállított 
tanulságos kimutatása ; ez utóbbiból láthatjuk, hogy közép-
és főiskoláink az elmúlt 10—12 év alatt a tanári fize-
tések emelése tekintetében bár sokat tettek, de azért az 
állam hasonló intézeteivel egy színvonalra még mindig 
nem emelkedtek. Tömérdek itt még a tennivaló, hogy a 
ref. egyház középiskolái sikeresen kiállhassák a tanügyi 
versenyt! Az országos tanári egyesület eszméje csak nem 
akar testet ölteni. Az egyetemes protestáns egyesület terve, 
pártolás hiányában, megbukottnak tekinthető. Most már 
csak egyetemes református tanáregyesületet terveznek a 
vezetők. Sajnos, hogy ez iránt is még mindig csekély 
érdeklődés mutatkozik. Az országos tanári nyugdíjintézet 
mellett a tiszántúli tanáregyesület gyámintézetét nem so-
kára meg kell szüntetni, mert az országos törvény ezt 
úgy rendeli. 

** A Szalay—Baróti-féle >A magyar nemzet 
történetéből« most jelent meg a 4-ik füzet. Ebben a 
magyarok őstörténete folytatódik és megkezdődik a feje-
delmek kora. Az illusztrációk száma és dísze e füzetben 
is kiváló. Két nagy műmelléklet Geiger híres rajzait, »A 
vérszerződés*-t és »Szvatopluk követeit Árpádnál« repro-
dukálja, a szövegbe nyomott illusztrációk pedig tömérdek ős-
magyar fegyvert, ősmagyar lószerszámot és Ősmagyar éksze-
reket ábrázolnak, a vereckei szorost pedig két sikerült kép 
mutatja be. Ajánljuk a kitűnő vállalatot, melyben a törté-
nelem egvöntetűleg van feldolgozva, s mely már két év 
múlva teljesen készen lesz. Egy füzet ára 30 kr. Előfi-



zethetni 6 füzetre 1 frt 80 krajcárjával. A megrendelések 
Lampel Róbert könyvkiadóhivatalába küldendők. (Buda-
pest, Andrássy-út 21.) 

** A Magyar Nemzet Története című s az Athe-
naeum kiadásában megjelenő képes nagy munkának ötödik 
füzete hagyta el a sajtót. Ebben Marczali Henrik a Vezé-
rek korát fejezi be e cím alatt: A magyar nemzet hely-
zete és megszállása. Ezt követi A kalandozások kora és 
a következő fejezetekre oszlik: Első kalandozások nyugat 
felé. A sanct-galleni táborzás. A merseburgi csata. Az 
5-dik füzethez is két műmelléklet van csatolva; az egyik 
Szent István dekrétumának első lapja hasonmásban, a 
másik A nagy orosz pusztaságot ábrázolja, melyen dicső 
őseink tanyáztak. Ezen kívül a szövegbe vagy 14 érdekes-
nél-érdekesebb régi kép van lenyomatva. Az egyes füze-
tek ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereske-
désben. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc tör-
ténete című nagy illustrált vállalatból most jelent meg 
a 26-ik füzet, mely Graeza György Jellasits martalóc 
hadainak garázdálkodásait mondja el, számos űj adat 
felhasználásával. A füzet egykorú és érdekes képei a követ-
kezők. 1849-iki szükség-pénz. Gábor Áron. Kuszenhamer 
a bécsi nemzetőrség főparancsnokának kivégzése 1848. 
nov. 6-án Bécsben. A Világszellem. Kossuth Lajos azt 
izente. . . Kollarz rajza. Komárom haditérképe. Blum Róbert 
a bécsi forradalom egyik vezetőjének kivégzése. A Szemere 
minisztérium. Nevezetesebb szereplők a honvédség köré-
ből. Lamberg gróf megöletése 1848. szept. 28. 

** Politikai napilapjaink között elsőrendű helyet 
foglal el a *Pesti Hírlap*, melynek liberális politikai 
iránya, antiklerikális szelleme, gazdag és változatos tar-
talma. kitűnő szépirodalmi része s gyors értesülései szé-
leskörű olvasó közönséget szereztek. Protestáns köröknek 
is egyik legkedveltebb lapja lett ez a rendkívül elterjedt, 
élénken szerkesztett hirlap. Az évforduló alkalmából ismét 
ajánljuk olvasóink pártoló figyelmébe. Szépirodalmi munka-
társai között Jókai Mór és Mikszáth Kálmán is helyet 
foglal. A kiadó Légrády-cég karácsonyi ajándékul még a 
hónapos előfizetőknek is megküldi a »Pesti Hirlap nagy 
képes naptár«-át, továbbá kedvezményes áron adja a 
»Párisi Divat« című divatlapot, mely hetenként egyszer 
jelenik meg. A Pesti Hirlap előfizetési ára egy hóra 1 frt 
20 kr., a »Párisi Divat«-tal együtt 1 frt 60 kr., évne-
gyedre 3 frt 50 kr., illetőleg a divatlappal együtt 4 frt 
50 kr. Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba (Budapest, 
váci-körút 78. sz.) küldendők. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Személyi hírek. Géresi Kálmán, debreceni ev. 
ref. főiskolai tanár a kormány megbízásából a jövő évi 
január hó elején Oroszországba utazik, hogy az ottani könyv-
tárakban a millenniumra hazánkkal és nemzetünkkel össze-
függő történelmi kutatásokat végezzen. Géresi már évekkel 
előbb huzamosabb ideig tartózkodott Oroszországban, s 
a viszonyokkal ismerős. — Dr. Erdős József, a »Debr. 

Prot. Lap« társzszerkesztője, e lap szerkesztőségéből a 
f. év végével kilép s a lapot jövőre dr. Baczoni Lajos 
egyedül fogja szerkeszteni. 

** Lelkészi vizsgálatok Budapesti theol. aka-
démiánkon dec. 19-én és 20-án az őszi rendes időről 
elmaradtak részére rendkívüli vizsgálatok tartattak a duna-
melléki lelkészvizsgáló-bizottság által Szász Károly püspök 
elnöklete alatt. Alapvizsgálatra két theol. ifjú állott s egyik 
sikeresen le is tette azt, de a másik az alapvizsgálat ismét-
lésére utasíttatott. 1-sö lelkészi vizsgálatra egy lelkészjelölt, 
Kovács Lajos jelentkezett, ki a vizsgálatot egyhangúlag 
jeles eredménynyel állta meg. Il-ik lelkészi vizsgálatra 
két segédlelkész állott, kik mind a ketten szavazattöbb-
séggel jó osztályzatú lelkészi oklevelet nyertek. A zárt-
helyi írásbeli vizsgálat dec. 19-én, a szóbeli vizsgálat 
dec. 20-án folyt le. 

* Az adventi vallásos esték sorozata Budapes-
ten dec. 14-én fejeztetett be Szöts Farkas theol. igazgató -
tanár felolvasásával, ki a vallásos iratok társulati előállí-
tásáról és terjesztéséről értekezett. Ismertette az angol 
vallásos irattársaság (Regligious Tract Society) világra szóló 
munkásságát; mely fennállásának 95 esztendeje alatt a 
világ legszélesebb körű vallásos irodalmi társaságává fejlő-
dött, a mennyiben 210 különböző nyelven évenként mint-
egy 67 V2 millió példány vallásos füzetet és könyvet hoz 
forgalomba a föld minden civilizáltabb részén. Rámutatott 
arra, hogy a ker. országok hazai traktátus-társaságai csak-
nem kivétel nélkül a londoni traktátus-társaság kezdeménye-
zésére és gvámolításával jöttek létre. Hazánkban is angol 
buzgóság kezdte meg a vallásos iratok társulati terjesz-
tését 1864-ben a minap elhunyt Köriig Rudolf budapesti 
német ref. lelkész indítására. Végül ismertette a Luther-
társaság, a Prot. írod. Társaság és egyes buzgóbb kiadók 
(pl. Hornyánszky, A mi otthonunk könyvesháza) tevékeny-
ségét a keresztyén népiratok terjesztése körül. A felolvasás 
előtt a gyülekezet énekelt és Kurdi Béla segédlelkész imád-
kozott, a végén a közönség éneke után Haypál Benő 
h.-lelkész mondott záróimát. 

* Egy ev. ref. főgimnázium nyilvánossági joga. 
A közoktatásügyi minisztérium legutóbb kelt leiratában a 
főgimnáziummá kiegészült kisújszállási ev. ref. közép-
iskolát felruházta a nyilvánossági joggal s egyúttal fel-
jogosította érettségi vizsgálatok tartására. A miniszter le-
iratában örömének ad kifejezést, hogy nevezett tanintézet 
úgy külső, mint belső berendezésére nézve a paedagogiai 
kívánalmaknak mindenben megfelel. 

* Egyházi aranykönyv. Nagy hagyomány híre 
érkezik hozzánk az Alföldről, mely a biharmegyei bakon-
szegi ev. ref. egyház fennállását örökidőkre biztosítja. A 
hír szerint Nadányi Gyula p.-kovácsii földbirtokos, ki 
e hó elején hunyt el, végrendeletileg több mint 150 ezer 
forint értékű vagyont hagyott a nevezett egyházra. Áll 
pedig a hagyomány a vallásos buzgóságáról ismeretes, 
nemeslelkü férfiú rendelkezése szerint egy nemesi kúriá-
ból, 600 hold pusztai birtokból és 40 hold kertből. E 
hagyománynyal az elhunyt földbirtokos aere perennius 



emléket emelt magának és a Nadányi névnek. — Her-
mann Gusztáv gazdag kereskedő Lőcsén az ottani ev. 
egyházközségnek 22 ezer frtot adományozott, miből husz 
ezer frt az elemi iskola tartozasának megfizetésére, két ezer 
forint a templom renoválására fordítandó. 

* Tanári internátus. A közoktatási miniszter egész 
csöndben fontos lépést tett, a tanárképzés ügyében Meg-
tette az előkészületeket arra, hogy jövő szeptember havá-
ban Budapesten megnyilhassék a középiskolai tanárnöven-
dékek irternatusa. Meg vannak állapítva az internátus szer-
vezetének főbb vonásai, megvannak a szükséges költségek, 
sőt a szükséges helyiségek is ki vannak bérelve a Vám-
ház-körűt 7. sz. a. házban. 

* A gyülekezetek köréből. Az új zsinati törvények 
értelmében most szervezkedik hazánk legnagyobb ev. ref. 
egyháza, a debreceni. E hó 27. és 28-ik napjain szavazni 
fognak a hívek főgondnolcra, mint a kinek tisztsége letelt, 
2ö presbyterre, a kisorsoltak helyébe és 2 :6 egyházköz-
ségi közgyűlési tagra. Főgondnok kétségkívül ismét Simonffy 
Jmre polgármester lesz. Megválasztása által egyfelől az 
érdemet méltányolja a debreceni egyház, másfelől meg 
régi jó szokásnak is hódol. Nevezetes újítás az, hogy az 
egyház felszólította a főiskola mind a négy tanszakát, hogy 
a presbyteriumba válaszszanak képviselőket. Ezt az illető 
fakultások meg is cselekedték. 

* Az új egyházi törvények az erdélyi ev. ref. 
egyházkerületben 1895. január 1-én lépnek életbe. Ezt 
határozta az erdélyi egyházkerület f. évi közgyűlése, mely 
egyúttal utasította az Igazgató-Tanácsot, hogy részletes 
utasítást dolgozzon ki arra nézve, hogy melyek most már 
az új törvény azon intézkedései, melyek az erdélyi egyház-
kerületben is föltétlenül kötelezők, és melyek viszont er-
délyi egyházkerületünk azon törvényes szabályai, melyek 
az új zsinati törvény mellett tovább is fenmaradnak? Az 
Igazgató-Tanács kiküldött bizottságáéi is készítette az életbe-
léptetési »Utasítás«-t, melyet e testület plénuma, a Pr. KI. 
szerint december 11 én tárgyalt s kisebb-nagyobb módo-
sításokkal végleg megállapított, utasítván egyúttal a titkári 
hivatalt, hogy annak kinyomatása s kellő számű példány-
ban leendő szétküldése iránt sürgősen intézkedjék. 

* Gályarabok emléke. Debrecenben a jótékony-
ságáról s vallásos mély buzgalomból fakadó áldozatkész-
ségéről ismeretes özv. Hegyi Mihályné űrnő saját költ-
ségén emléket emeltet a mi hitünk vértanúinak, a gálya-
raboknak. Az emlékkő, melyet a főiskolai emlékkertben 
helyeznek el, Gerenday Antalnál készül, oldalán ki lesz 
faragva a gálya s bevésve a rabok nevei. Több mint 
2000 forintba kerül. 

* A dunáninneni ág. ev. egyházkerület szer-
vezkedése az új egyházi törvény értelmében Pozsonyban, 
a dec. 19 —20-iki alakuló közgyűlésen némi kellemetlen-
séggel folyt le. A három túlzó esperesség: Liptó, Nyitni 
és Trencsén nem küldött képviselőket, sőt Liptó jegyző-
könyvet sem, mert közgyűlését annak idején fél kellett 
oszlatni. A más két renitens esperesség jegyzőkönyvei, 
melyekben az űj egyházi törvényt el nem ismerik, nagy 

felháborodást szültek, különösen a nyitrai esperesség 
durva támadásai, melyek miatt Szontágh Pál azt indít-
ványozta, hogy legmélyebb megbotránkozásának adjon ki-
fejezést a kerületi közgyűlés. A közgyűlésen Baltik Frigyes 
püspök és Laszkáry Gyula legidősb esperességi felügyelő 
elnököltek. Ssentiványi Márton kerületi felügyelő aggko-
rára való hivatkozással a felügyelőségről levélileg lemon-
dott s helye betöltése felől a közgyűlés intézkedett. Továbbá 
elhatározta a közgyűlés, hogy a kerületi gyűlés tárgyalási 
hivatalos nyelve ezentúl kizárólag magyar lesz. A második 
napi ülésen főként helyi érdekű közigazgatási ügyeket 
intéztek el. Általános érdekű határozat az volt, hogy a 
három renitens esperesség mindaddig nem kap az állam-
segélyből, a míg az űj kerületi beosztást, a magyar tár-
gyalási nyelvet s a kerület többi határozatait el nem is-
meri és azoknak nem engedelmeskedik. 

* Nagykállói ref. egyházközségünk körében, 
mint. Lapunknak írják, az idén is szép belmissziói tevékeny-
ség foly, melynek vezetője a nagytevékenységü lelkipásztor és 
buzgó munkásai a tanítók. Van itt a gyülekezetben vasár-
napi iskola, ifjúsági egyesület, temetkezési egyesület,dalegye-
sület stb., melyek körében valláserkölcsi felolvasások is szok-
tak tartatni. Legutóbb, dec. 16-án a dalegyesület rende-
zett felolvasó és dale^télyt, melyen az értelmiség teljes 
számmal jelen volt, sőt a polgárcsaládokból is szép szám-
mal voltak. A dalárda szépen betanult, szabatosan elő-
adott darabjaival tett nagy hatást s működése elismerést 
szerzett a kar vezetőjének, Gáspár Gyula első fitanítónak. 
Görömbei Péter lelkész pedig Bónis Sámuelről, a felső-
szabolcsi ref. egyházmegye egykori tanácsbirája és egy-
házmegyei gondnokáról, tartott felolvasást, ki előzőleg a 
30-as és 40-es években Szabolcsvármegyének a pozsonyi 
diétákon követe, majd 49-ben Szabolcsvármegvében és 
Görgei mellett kormánybiztos volt s mint a kir. Curia 
tanácselnöke halt meg 1879. febr. 28-án. Az életrajz kere-
tében kiterjeszkedett a felolvasó az 50-es és 60 as évek 
egyházi viszonyaira is. Az estély 50 kros beléptidíjjal volt 
összekötve az iskolai és népkönyvtár javára 38 frtot 
hozott a két célra. 

* Országos tanítói árvaház. Közel áll befejezé-
séhez az a két impozáns emeletes épület, melyet Debrecen-
ben az állam emeltet a tanítói árvák részére. Az árva-
ház létesítése és Debrecenben elhelyezése körül nagv 
érdemei vannak a buzgó Eötvös K. Lajos kir. tanfelügye-
lőnek. ki most már az árvaház belső berendezésén fára-
dozik. Az árvák fölvétele már folyamatban van s a jó-
tékony intézet nemsokára megnyílik. 

* Az összes hazai tanitóegyleteknek Az 1896-iki 
kiállítás és ezzel kapcsolatban az új egyetemes tanítógyűlés 
ideje közeledik. Mozognunk, tennünk kell, hogy fellépésünk 
hatásos és áldásos legyen. Az országos bizottság külön 
agitáló bizottságot küldött ki, mely újévtől kezdve legalább 
is minden két hétben egyszer kézirat gyanánt nyomatott 
tudósításokat küld a tanítóegyleteknek és az összes lapok-
nak. Szükségünk van azonban kartársaink buzgó közre-
működésére. Egyelőre a következőket kérjük: Minden egye-
sület gondoskodjék egyesekről, kik megígérik, hogy heten-
ként egy-egy levelező lapon ügyesen írt tudósításokat 
küldenek tanügyi köréletükről a budapesti és helyi lapok-
nak. Minden egyesület elnöksége a fontosabb események-



ről, sérelmekről és tervekről rögtön értesítse az országos 
bizottságot, hogy az ügy nyilvános legyen. Minden egyesület 
felkér 5—6 buzgó tagot, hogy a tanítók agitációnális alapja 
számára gyűjtsön. Gyűjtőíveket a kivánt számban azonnal 
küldünk. Minden egyesület küldöttségileg keresse fel a 
tanügybarátként ismert vagyonosabb embereket saját köré-
ben ; adományt kérjen tőlök az egyetemes tanítógyűlés elő-
készítéseire és céljaira. Ne feledjék el kartársaink, hogy a 
sikert csak erős agitáció által érhetjük el. Schultze Delitsch 
a szövetkezeteket, az angol Cobden a gabonavámügyet így 
vitte sikerre s az az agitációnális alap növelte meg a 
sociálisták hatalmát. Pénz és lelkesültség kell, hogy győz-
zünk. A mostani kezdet csak kísérlet, nagygyá akkor lesz, 
ha állandó agitáló irodánk létesül s az anyagilag bizto-
síttatik. Ragadjátok meg a szellemi fegyvereket, kar társak. 
Kinőttünk a gyermekkorból. Az utókor megvetése éri a 
mai tanító nemzedéket, ha a közöny még tovább tart. Nem 
beszélni kell csak, cselekedni is. A Magyarországi Tanítók 
Orsz. Bizottsága. 

* Irodalmi kör Pápán. A pápai főiskola tanári 
kara elhatározta, hogy kezdeményező lépést tesz az iránt, 
hogy Pápán a dunántúli egyházkerület fenhatósága és 
pártfogósága alatt irodalmi kör létesíttessék. Célja lenne : 

az ev. ref. egyház, közelebbről a dunántúli egyházkerület 
tanügyi és egyházi érdekeinek irodalmi téren való mun-
kálása. E végből népiskolai, gimnáziumi, sőt theologiai 
tankönyveket szándékozik iratni és kiadni, továbbá egy 
egyházi közlönyt szerkesztet és adat ki. A kör tagjai 
lehetnek: lelkészek, tanárok, tanítók s az egyház és tan-
ügy iránt érdeklődő világi férfiak. A tagok tagsági díjat 
nem fizetnek.—íme ez a tervezet, mely a Dunántúli Prot. 
Lap f. évi 50 dik számában látott napvilágot. Az ev. ref. 
egyház iskolai és egyházi érdekeinek irodalmi téren való 
előmozdítását mi is szép és szükséges célnak tartjuk s 
ennek érdekében minden kivihető és célravezető társa-
dalmi tömörítést pártolni szoktunk. De bocsássanak meg 
dunántúli tanártársaink, ha őszintén kimondjuk, hogy iro-
dalmi körüknek erő- és életteljes jövőt nem jósolhatunk. 
Népiskolai, középiskolai, theologiai jó kézikönyvekre két-
ségtelenül szükségünk van; de mi azt hiszszük, hogy ily 
nagy célok elérésére Pápa nem rendelkezik a kellő szel-
lemi és anyagi eszközökkel, s hogy erre több anyagi és 
szellemi erő tömörítése szükséges; sőt attól tartunk, hogy 
az a szegényesnek Ígérkező irodalmi egyesület újabb 
alkalom lesz az erők megosztására, elforgácsolására s a 
szellemi színvonal alábbszállítására. Nos vestigia terrent. 
Adja Isten, hogy rossz próféták legyünk. 

* Gyászrovat. Gróf Bánffy Miklós főpohárnok-
mester és erdélyi egyházkerületi főgondnok temetése nagy 
részvéttel ment végbe. Budapesten dec. 19-én a család-
tagok, a főúri világ és a törvényhozás két háza számos 
tagjának jelenlétében Szász Károly püspök mondott az 
elhunyt ravatalánál magas szárnyalású beszédet s azután 
megható imát és áldást. Holttestét Kolozsvárra szállították, 
ri ravatalát a templomban állították fel, hova az erdélyi 
főurak tömegesen ellátogattak. A templomban Szász Do-

mokos püspök, a temetőben Szász O-erö egyházkerületi 
főjegyző méltatták az elhunyt derék főúr hazafiúi és ke-
resztyén érdemeit. Mindenki által tisztelve és szeretve, 
zsenge ifjúságától végső napjaig hét évtizeden keresztül 
mindig élénk részt vett a közügyekben s ezek között az 
egyháziakban is, melyek iránt haláláig szerető érdeklő-
déssel viseltetett. Béke hamvaira, áldás emlékére! — A 
budapesti ref. főgimnázium' tanári kara maga és a veze-
tése alatt álló ifjúság nevében őszinte fájdalommal jelenti, 
hogy tantestületének egyik legrégibb tagja, a legpontosabb 
tudós tanár, a hű kartárs az ifjúság szigorú, de igazsá-
gos barátja s mint ember mintaképe Somogyi Rudolf a 
főgimnázium természettan tanára, f. év december 25-én. 
élete 55-dik. tanári lankadatlan működése 32-ik évében, 
alig egy havi súlyos szenvedés után elhunyt. Budapesti 
főgimnáziumunk alig pótolható veszteséget szenvedett az 
elhunytban, mert benne a szaktudomány a polgár-erények 
ritka magas fokával, széleskörű általános műveltséggel és 
férfias, mindig korrekt jellemmel egyesült. Mint alig 23 éves 
ifjú szentelte legjobb erejét a tanügynek, azóta folytono-
san ez egy intézetben működvén, a hazának, a magyar-
ságnak s a művelt társadalomnak egész légió jelest nevelt, 
kiknek szivében ép oly feledhetetlen lesz nemes alakja, 
mint előttünk s jelenlegi tanuló ifjúságunk előtt, kik a 
súlyos kórral folytatott küzdelmét aggodalmas szeretetünkkel 
kisértük. Temetése dec. 27-én lesz. Béke hamvaira! — Bor-
nemisza József mezőkövesdi lelkész, kiérdemült alsó-borsodi 
ev. ref. esperes f. hó 20- án elhunyt. A tisztelet és köz-
becsülés övezte férfiú halála széles körben kelt igaz rész-
vétet. Áldás emlékére! 

3555/Ö94. Pályázat tanári állásra. 

Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref. 
Székely-Mikó-kollégiumhoz, mint főgimnáziumhoz rendes 
tanári állásra pályázat nyittatik. 

Ezen tanszékkel a görög-latin nyelv és irodalom 
tanítása van egykekötve. 

Javadalma évi 1200 frt és 200 frt lakáspénz; egy-
esetleg két ízben 100 frt ötödéves szolgálati korpótlék. 

A választás az erdélyi ev. ref. egyházkerület jog-
körébe tartozik. 

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmá-
nyaikat, tanári képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és 
hadkötelezettségüket feltüntető s az erdélyi ev. ref. egyház-
kerület igazgató-tanácsához címzett folyamodványukat a 
sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely-Mikó-kollégium Elöl-
járóságához 1895. évi február hó 2-ig adják be. 

Csak evang. ref. egyének folyamodványai vétetnek 
figyelembe. 

A választott tanár a nem állami tanárok részére 
létesített nyugdíjintézet kötelezett tagja. 

Állomását az 1895. szeptember 1-én tartozik el-
foglalni. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától. 
Kolozsvárt, 1894. december hó 16-án. 

Dr. Kolozsvári Sándor, Parádi Kálmán, 
elnök-helyettes. tanügyi előadó. 

HORNYÁNSZKV VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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